COOKIEBELEID
Een cookie is een klein bestand dat is opgeslagen op uw apparaat (bijvoorbeeld: computer, mobiele
telefoon of tablet). Cookies zijn nuttig om uw toegang tot onze onlinediensten op de website
http://www.myedenred.be (hierna: de “Website Myedenred”) en de mobiele applicatie Myedenred
(hierna: de “Applicatie”). Ze kunnen worden gebruikt voor een authenticatie, een sessie en om
belangrijke informatie, zoals de voorkeuren op de Website Myedenred en/of de Applicatie, op te
slaan.
Het opslaan van cookies gebeurt via de webbrowser van gebruikt door de gebruiker op de Website
Myedenred en/of de Applicatie (bijvoorbeeld, Internet Explorer).
Er bestaan vier soorten cookies:
1. “Sessie cookies” worden van uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Deze
cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website Myedenred en van de Applicatie.
2. “Aanhoudende cookies” blijven opgeslagen op uw apparaat na de afsluiting van de webbrowser
en laten Edenred Belgium toe om:

•
•
•

voorkeuren of acties van de gebruiker op de Website Myedenred en/of de Applicatie te
herinneren en aangepaste inhoud voor te stellen;
algemene (en niet-nominatieve) gegevens te verzamelen, anonieme statistische gegevens te
genereren om de Website Myedenred en de Applicatie te evalueren, te verbeteren en fouten
en gebreken op te sporen en te verhelpen;

de doeltreffendheid van reclamecampagnes te onderzoeken, uw belangencentra te kennen,
informatie over door Edenred Belgium en in voorkomend geval door derden verleende
producten en diensten te bezorgen.
3. “Interne cookies” (of « first party » cookies) zijn afkomstig van de Website Myedenred of de
Applicatie.
4. Edenred Belgium gebruikt « cookies van derden » die afkomstig zijn van andere
domeinen/applicaties, niet. Edenred Belgium controleert bijgevolg alle informatie die via cookies
worden verzameld.
Het gebruik van sessie cookies en interne cookies vereist geen voorafgaande toestemming van de
gebruiker indien ze noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website Myedenred en de
Applicatie.
Het gebruik van alle andere cookies vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker; het
verlenen van deze toestemming gebeurt via een toestemmingfunctie. Als de gebruiker instemt met
het gebruik van alle of een deel van de cookies, zal Edenred Belgium een aanhoudende cookie
gebruiken die de gebruiksvoorkeuren van de gebruiker zal opslaan met het oog op toekomstige
bezoeken op de Website en de Applicatie.
Cookies zijn veilig. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot het apparaat van de gebruiker
of tot andere informatie dan wat de gebruiker zelf kiest om te delen.
De gebruiker kan het gebruik van cookies beperken of uitschakelen met behulp van de instellingen of
opties van zijn webbrowser. Via zijn webbrowser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari,
enz.) kan de gebruiker tevens alle of bepaalde cookies die worden opgeslagen op zijn apparaat
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nakijken en verwijderen. De gebruiker kan hiertoe instructies vinden via het “Help” menu van zijn
webbrowser en via de volgende linken :
•
•
•
•

Google Chrome https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/hub/4230784/internet-explorer-help
Safari https://support.apple.com/nl-be
Firefox https://support.mozilla.org/nl/

De Website Myedenred en de Applicatie of bepaalde functies ervan kunnen dan mogelijk problemen
ondervinden tijdens hun werking.
De Website Myedenred en de Applicatie gebruiken de volgende cookies :
Naam van de cookie

Type cookie

Doel

ASP.NET_SessionId

Sessiecookie

Draagt bij tot de goede werking van
de Website / Applicatie

CurrentCultureLoginRole

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

ExtranetSes

Sessiecookie

Draagt bij tot de goede werking van
de Website / Applicatie

FirstConnection

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

FirstConnectionBeneficio

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

X-AuthKey

Sessiecookie

Draagt bij tot de goede werking van
de Website / Applicatie

__RequestVerificationToken_L05ld0V4dHJhbmV00

Sessiecookie

Draagt bij tot de goede werking van
de Website / Applicatie

_ga

Sessiecookie

Draagt bij tot de goede werking van
de Website / Applicatie

balanceLayout

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)
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cookieMessage

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

lng_site

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

modalExplanationsExtranet

Aanhoudende cookie

Laat toe om de voorkeuren van de
gebruiker te onthouden (vb. de taal)

Voor het beheer van cookies is de verwerker van Edenred Belgium : de vennootschap naar Frans recht
EDENRED FRANCE SAS, met maatschappelijke zetel te 92240 Malakoff (Frankrijk), Boulevard Gabriel
Péri, 166/180, Handels- en vennootschappenregister Nanterre 393 365 135, Siret 393 365 135 00358.

De naamloze vennootschap Edenred Belgium NV
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan, 165, bus 9, 1160 Brussel - BTW – KBO : BE 0407 034 269
Kwaliteitsdirectie - dpo.belgium@edenred.com - Tel. : 02/678 28 11 - Fax: 02/678 28 28
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