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Cookieverklaring
Informatie over het gebruik van cookies
Technigroup nv maakt gebruik van cookies op haar website. Deze cookieverklaring geeft weer welke
cookies en soortgelijke technologieën er gebruikt worden bij uw bezoek aan deze website en bijhorende diensten.
De gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld door TECHNIGROUP NV, gevestigd te Diamantstraat 3 – 2200 Herentals, geregistreerd met KBO-nummer BE 0418.095.932.

1. Wat zijn cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij het bezoeken van een website wordt bewaard in
het geheugen van uw toestel. In zo’n bestand wordt bepaalde informatie opgeslagen. Op die manier
kunnen wij bepaalde instellingen of voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Als u de
website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier
herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

2. Soorten cookies
Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder staat beschreven welke soorten cookies Technigroup
nv verzamelt en gebruikt.
• Functionele cookies: deze cookies zorgen voor de goede werking van de website.
Deze kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeur bewaren.
• Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het
gebruik van onze website. Bijvoorbeeld de duur van de sessie, de bezochte pagina(s), het
aantal bezoekers of het apparaat type waarop u de website bezoekt (laptop, smartphone,...).
• Marketing/tracking cookies: dit soort cookies wordt gebruikt om bezoekers te volgen
wanneer ze verschillende websites bezoeken. Deze cookies houden uw surfgedrag bij.
Denk hierbij aan Facebook, LinkedIn en Google.

3. Welke cookies gebruiken wij
Technigroup nv gebruikt onderstaande cookies op haar website.

Functionele cookies
NAAM

GEPLAATST DOOR

DOEL EN FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

_grecaptcha

Google reCAPTCHA

Biedt bescherming tegen spam

Sessie

BizographicsOptOut

LinkedIn

Privacyvoorkeuren opslaan

10 jaar
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BEWAARTERMIJN

linkedin_oauth_

LinkedIn

Biedt functies over pagina’s

Sessie

cmplz_choice

Complianz

Opslaan of een cookie bericht is
afgewezen

1 jaar

cmplz_policy_id

Complianz

Geaccepteerde cookiebeleid-ID opslaan

1 jaar

cmplz_functional

Complianz

Voorkeuren voor functionele cookietoestemming opslaan

1 jaar

cmplz_statistics-anonymous

Complianz

Voorkeuren voor analytische cookietoestemming opslaan

1 jaar

cmplz_statistics

Complianz

Voorkeuren voor functionele cookietoestemming opslaan

1 jaar

cmplz_marketing

Complianz

Voorkeuren voor functionele cookietoestemming opslaan

1 jaar

Analytische cookies
NAAM

GEPLAATST DOOR

DOEL EN FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

elementor

Elementor

Bewaard uitgevoerde acties op de
website

Permanent

_ga

Google Analytics

Het tellen en opslaan van paginaweergaven

2 jaar

_gat_gtag_UA_*

Google Analytics

Het opslaan van een unieke gebruikers ID

1 minuut

_ga_*

Google Analytics

Het tellen en opslaan van paginaweergaven

1 jaar

_gat_UA-*

Google Analytics

De verzoeksnelheid voor anonieme
gebruikers te beperken

Sessie

_hjRecordingLastActivity

Hotjar

Bewaard uitgevoerde acties op de
website		

Sessie

_hjIncludeInPageviewSample

Hotjar

Informeert Hotjar of de bezoeker al
dan niet wordt opgenomen in de
datasteekproef bepaald door de
limiet van de paginaweergave op de
website

30 minuten

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Unieke bezoekers bijhouden

Sessie

Hotjar

Informeert Hotjar of de bezoeker al
dan niet wordt opgenomen in de
datasteekproef bepaald door de
limiet van de paginaweergave op de
website

30 minuten

_hjIncludeInSessionSample
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BEWAARTERMIJN

_hjRecordingEnabled

Hotjar

Dit wordt toegevoegd wanneer een
opname start en wordt gelezen
wanneer de opnamemodule wordt
geïnitialiseerd om te zien of de gebruiker al bezig is met een opname
in een bepaalde sessie

_hjSessionUser_*

Hotjar

Het opslaan van een unieke gebruikers ID

Sessie

_hjSession_*

Hotjar

Een cookie die de huidige sessiegegevens bevat

Sessie

Sessie

Marketing/tracking cookies
NAAM

GEPLAATST DOOR

DOEL EN FUNCTIE

BEWAARTERMIJN

rc::a

Google reCAPTCHA

Verzoeken van bots lezen en filteren

Permanent

rc::b

Google reCAPTCHA

Verzoeken van bots lezen en filteren

Sessie

rc::c

Google reCAPTCHA

Verzoeken van bots lezen en filteren

Sessie

Google Maps API

Google Maps

Gebruikers IP-adres lezen

Verloopt onmiddelijk

bcookie

LinkedIn

Browsergegevens opslaan

2 jaar

li-oatml

LinkedIn

Zorgt voor advertentieweergave of
retargeting

1 maand

li_sugr

LinkedIn

Browsergegevens opslaan

3 maanden

UserMatchHistory

LinkedIn

Zorgt voor advertentieweergave of
retargeting

30 dagen

lidc

LinkedIn

Bewaart uitgevoerde acties op de
website

1 dag

bscookie

LinkedIn

Bewaart uitgevoerde acties op de
website

2 jaar

X-LI-IDC

LinkedIn

Biedt functies over pagina’s

Sessie

4. Cookie-instellingen veranderen of intrekken
Als u niet wil dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kan u uw browserinstellingen
aanpassen. Meer informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen kan u hieronder vinden:
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera
Als u cookies afwijst, kunnen bepaalde functies mogelijk niet naar behoren werken. Als u toch wil dat
alle functies blijven werken maar u niet wilt dat bepaalde cookies uw activiteiten online volgen (marke-
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ting/tracking cookies), kan u een “Do Not Track” verzoek configureren in uw browser.
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera
Meer nuttige informatie over cookies kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Pagina 4 van 4

technigroup.be

