Beyond Law Firm Cookie Policy
Laatste wijziging op 29 januari 2021

Deze Cookie Policy regelt het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën (zoals tracking pixels)
(hierna samengenomen “Cookies”) door BEYOND LAW FIRM SRL, een onderneming geregistreerd bij
de Belgische Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0646.993.760, met
maatschappelijke zetel te 150, Terhulpsesteenweg, 1170 Watermaal-Bosvoorde (Brussel), België
(hierna aangeduid als “Beyond”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij gebruiken Cookies voor het leveren van
onze diensten via onze website, sub-domeinen en directories (hierna gezamenlijk aangeduid als de
“Website”).
Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van onze Privacy Policy die eveneens gevonden kan worden
op onze Website. Het doel van deze Cookie Policy is om u (hierna “u” of “uw”) alle relevante informatie
te verstrekken met betrekking tot de Cookies die wij op uw toestel kunnen plaatsen, hoe we de Cookie
gegevens verzamelen, alsook het doel van iedere Cookie. Met “toestel”, bedoelen wij elk apparaat dat
u de toegang verleent tot onze Website, zoals onder meer uw computer, smartphone, tablet, etc.
Vanaf uw eerste bezoek aan onze Website, kunnen Cookies op uw toestel worden geplaatst. Wij
verwijzen naar artikel 5 van deze Cookie Policy voor meer informatie met betrekking tot de keuzes die
u kan maken in verband met het gebruik van Cookies en het plaatsen van Cookies op uw toestellen.
Indien u enige vragen zou hebben met betrekking tot deze Cookie Policy, of indien u het gevoel zou
hebben dat uw belangen niet, of onvoldoende vertegenwoordigd worden, of moest u enige vragen
hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren
via het volgende e-mail adres, of door ons een brief te sturen naar het volgende adres:
BEYOND LAW FIRM SRL
150, Terhulpsesteenweg
1170 Watermaal-Bosvoorde (Brussel)
België

Indien u ooit een probleem zou ondervinden of moest u een klacht hebben in verband met ons
cookiegebruik, dan nodigen wij u uit om ons in de eerste plaats te contacteren om samen met ons een
oplossing te vinden.
Indien u hierna ontevreden blijft met onze aanpak, informeren wij u dat u in alle gevallen het recht
behoudt om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (“Autorité de
protection des données” or “Data Protection Authority”), die u kan bereiken via de volgende wegen:
•

door de instructies te volgen bij het invullen van het formulier via de volgende hyperlink;
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•

door een brief te sturen naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België;

•

door te bellen naar het volgende telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00;

•

door te faxen naar +32 (0)2 274 48 35; of

•

door een email te zenden naar contact@apd-gba.be.

Deze Cookie Policy is opgesteld naar Belgisch recht, met in het bijzonder de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie.
Article 1

Hoe gebruiken wij Cookies?

A. Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden of kleine deeltjes data die bewaard worden op uw toestel wanneer
u onze website bezoekt en erop surft. Cookies worden voornamelijk gebruikt om de Website
informatie te laten verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan de Website, die de Website dan
voor later gebruik bewaart. De verzamelde informatie kan dan gebruikt worden om uw online ervaring
te verbeteren of om ons belangrijke inzichten te verschaffen in uw voorkeuren en noden.
Wij bieden u de optie om Cookies te aanvaarden of te weigeren. In artikel 5 van deze Cookie Policy
leggen wij uit hoe u uw Cookies kan configureren en indien gewenst volledig kan uitschakelen. Gelieve
te willen noteren dat sommige Cookies essentieel zijn voor de werking van onze Website en dat zij om
deze reden dan ook automatisch ingeschakeld worden. Wij bespreken de essentiële cookies verder
onder artikel 4 van deze Cookie Policy. Indien u ervoor zou kiezen de essentiële Cookies toch uit te
schakelen kan dit uw gebruikservaring op de website negatief beïnvloeden.
Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die u persoonlijk kan identificeren, maar
persoonsgegevens die wij voor u bewaren zouden in verband gebracht kunnen worden met de
informatie bewaard en verkregen door het gebruik van Cookies.
Verdere informatie met betrekking tot Cookies kan u vinden via http://www.allaboutcookies.org/ of
https://www.aboutcookies.org.
B. De doeleinden van het gebruik van Cookies
Wij gebruiken Cookies om onze diensten en uw gebruikservaring op de Website te verbeteren. Cookies
kunnen uw toekomstige activiteiten op de Website immers efficiënter maken. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om bepaalde functionaliteiten van onze Website te implementeren en helpen
ons bij het meten van uw activiteit op de Website. Dit alles garandeert dat het gebruik van onze
Website beter toegepast is op uw interesses en noden.
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Cookies kunnen een geschiedenis bevatten van de pagina’s op onze Website die u bezocht. Ze kunnen
ook inhouden dat op bepaalde knoppen dient te worden geklikt.
Cookies worden daarnaast ook gebruikt voor het verzamelen van indicaties van verdachte handelingen
en helpen daarom ook bij het beveiligen van onze Website.
Article 2

Cookie smaken en ingrediënten

A. Kwalificatie op basis van de eigenaar
Cookies kunnen worden ingedeeld op basis van de website of de dienst die de Cookie op de Website
plaatst. Onze website bevat zowel eigen Cookies, alsook Cookies van derden.
•

Eigen Cookies zijn die Cookies die door onze Website werden geplaatst;

•

Cookies van derden zijn die Cookies waarvan wij derde partijen de toestemming geven om
deze op onze Website te plaatsen. Dit betekent dat Cookies op uw toestel geplaatst kunnen
worden die niet op directe wijze tot onze Website behoren. Cookies van derden worden
voornamelijk gebruikt voor het aanbieden van aanvullende functionaliteiten en diensten op
de Website. We streven ernaar deze Cookies te identificeren voordat zij op uw toestel worden
geplaatst zodat u vrij kan beslissen of u deze wil aanvaarden, of niet. Echter, wij zijn niet de
eigenaars van deze Cookies en oefenen hierover geen volledige controle uit. Hun functies en
gebruiksmodaliteiten worden in grote mate bepaald door de derde-eigenaars.
Meer informatie met betrekking tot de Cookies van derden wordt hieronder weergegeven,
samen met de link naar de websites van de respectievelijke derde partijen, alsook hun
toepasselijke privacy policies.

Google Analytics
We gebruiken Cookies voor het verzamelen van anonieme statistische informatie via de diensten van Google
Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Deze Cookies helpen ons bij
het begrijpen hoe onze Website wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen die
ons helpen bij het verbeteren van de Website. Google Analytics maakt gebruik van Cookies om gebruikers te
identificeren via een tracking code (user ID).
Informatie betreffende uw gebruik van onze Website, inclusief uw IP adres, kan bovendien worden overgemaakt
aan Google en kan op hun servers worden bewaard.
De informatie verzameld door Google Analytics kan betrekking hebben op persoonsgegevens, daarin begrepen
uw IP-adres, enige aanmeldgegevens, het browsertype, het besturingssysteem, de volledige URL’s en informatie
met betrekking tot acties en interacties op de Website.
Om meer te weten te komen over Google Analytics en hun cookiegebruik kan u klikken op deze link.
Voor meer informatie met betrekking tot hoe Google gegevens gebruikt van websites of applicaties die gebruik
maken van haar diensten, kan u klikken op deze link.
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Om u af te melden voor tracking door Google Analytics op alle websites, klik dan hier.

Embedding en links
Onze Website kan links bevatten naar websites van derden, daarin begrepen ingesloten (“embedded”) links.
Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de video’s ingesloten op onze Website naar diensten zoals
YouTube. Deze diensten kunnen bij levering van hun diensten Cookies op uw toestellen plaatsen.
•

Om meer te weten te komen met betrekking tot ons gebruik van YouTube video’s op de Website,
klik dan op de volgende link

•

Facebook (u krijgt toegang tot de Facebook privacy policy door hier te klikken)

•

Twitter (u krijgt toegang tot de Twitter privacy policy door hier te klikken)

•

LinkedIn (u krijgt toegang tot de LinkedIn privacy policy door hier te klikken)

B. Kwalificatie op basis van het doel
Cookies kunnen daarnaast ook onderscheiden worden op basis van het doel dat zij vervullen op de
Website. Hieronder vindt u de voornaamste doeleinden die de Cookies op onze Website vervullen:
Gebruikscategorie

Beschrijving

Voorbeeld

Strikt noodzakelijke Cookies staan u toe om op onze

Cookies die toelaten dat de

Website te surfen of staan ons toe om bepaalde

inhoud

functionaliteiten noodzakelijk tot het gebruik van de

sneller wordt geladen.

van

de

webpagina

Website te activeren. Zonder deze Cookies zou onze
Strikt
noodzakelijke
Cookies

Website

niet

in

staat

zijn

om

u

de

basisfunctionaliteiten aan te bieden en op normale
wijze te functioneren.
Deze Cookies worden automatisch in gebruik
genomen en behoeven geen aanvaarding om deze
op de Website te kunnen gebruiken. Het staat u
echter steeds vrij om deze Cookies uit te schakelen.
Meer informatie vindt u hierna in artikel 5.
Deze cookies verbeteren uw gebruikservaring door

Cookies die de Website toelaten

Functionele

bepaalde informatie met betrekking tot uw

uw

cookies

voorkeuren en beslissingen gemaakt op de Website

onthouden.

taalvoorkeuren

te

te onthouden.
Prestatiecookies

Deze Cookies helpen ons bij het verzamelen van

Cookies die ons helpen bij het

gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze

verzamelen

van

statistische
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Website. Zij helpen ons bij het verbeteren van de

informatie met betrekking tot

prestaties van onze Website.

het gebruik van onze Website,
zoals de tijd die u doorbrengt op
een welbepaalde pagina, welke
pagina’s u bezoekt, etc.

Deze Cookies worden gebruikt voor het verzamelen

Sociale media Cookies.

van informatie over u en laten toe dat u relevante
reclame te zien krijgt. Dit laat toe dat de Website
beter aan uw noden voldoet. Deze Cookies kunnen
u volgen naar andere Websites, aangezien zij in de
Marketing Cookies

meeste gevallen geïnstalleerd worden door derde
partijen.
Onze Website toont geen reclame, maar bepaalde
informatie met betrekking tot uw bezoek kan door
Cookies van derden worden verzameld en gebruikt
worden voor het tonen van reclame op andere
websites.

C. Kwalificatie op basis van de bewaringstermijn
Cookies kunnen bovendien worden onderscheiden op basis van de duurtijd waarbinnen zij worden
bewaard voordat zij komen te vervallen. Voor wat betreft de duurtijd kunnen er twee soorten Cookies
gevonden worden op onze Website:
•

Sessie Cookies: Deze Cookies zijn tijdelijke Cookies die slechts op uw toestel blijven staan tot
u de Website verlaat; en

•

Persistente Cookies: Deze Cookies blijven bewaard op uw toestel voor een langere duur of tot
u beslist om ze handmatig te verwijderen (hoe lang de persistente Cookies op uw toestel
blijven staan is afhankelijk van de duurtijd of ook wel de levensduur van de specifieke Cookie,
alsook van uw browserinstellingen zoals wij dit verder uitleggen).
Article 3

Cookies op onze Website

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de Cookies die wij gebruiken op
onze Website.
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A. Prestatiecookies
Naam van de Cookie

Doel van de Cookie

Duurtijd van de Cookie

Deze Cookies zijn van Google
Analytics en zij helpen ons bij het
verzamelen

van

statistische

informatie met betrekking tot uw
gebruik van de Website.
_ga_# wordt gebruikt door Google
Analytics

_ga_#

om

gegevens

te

verzamelen met betrekking tot het

_ga

aantal keer dat een gebruiker de

_ga_# (Persistent – 2 jaar)
_ga (Persistent – 2 jaar)

Website heeft bezocht, alsook het
eerste en het laatste bezoek
vanwege die gebruiker.
_ga wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe u
onze Website gebruikt.

B. Marketing Cookies
Naam van de Cookie
_Widgetsettings

Doel van de Cookie

Duurtijd van de Cookie

Een Cookie geplaatst door Twitter
die de gebruiker toelaat om de

Persistente Cookie. Vervalt wanneer

inhoud van de Website te delen op

de Cookie niet langer in gebruik is

hun Twitter profiel.
i/jot

Een Cookie geplaatst door Twitter,
die een unieke gebruikers ID
genereert voor de gebruiker van de
Website. Deze unieke ID laat
adverteerders toe om relevante
reclame te tonen.
Deze

koppelingsdienst

wordt

Sessie cookie. Vervalt wanneer de
gebruiker de Website verlaat.

geleverd door advertentiehubs van
derden, wat het bieden in real-time
voor

adverteerders

vergemakkelijkt.
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Article 4

Cookies en toestemming

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit verplicht, zullen we steeds uw toestemming vragen, voor
wij persoonsgegevens die betrekking zouden hebben op u verzamelen met Cookies. U kan uw
voorkeuren steeds aangeven door uw toestemming aan te duiden op de Cookie banner die u kan
vinden bij uw eerste bezoek aan de Website.
U kan uw voorkeuren steeds aanpassen zoals hierna aangegeven.

Article 5

Uw Cookies beheren

Sommige personen verkiezen geen Cookies te installeren op hun toestellen. De instellingen met
betrekking tot uw cookievoorkeuren kan u vinden op de Website bij uw eerste bezoek eraan.
U kan ook steeds het gebruik van Cookies beperken of uitschakelen via uw webbrowser. Het is mogelijk
om de momenteel geïnstalleerde cookies op uw toestel te verwijderen. Elke type browser biedt de
optie om geïnformeerd te worden over Cookies, om hun gebruik te beperken en om ze te verwijderen.
Bezoek de websites van de verschillende browsers om te leren hoe u de opslag van Cookies op uw
toestellen kan blokkeren:
•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

•

Microsoft Edge

Indien u gebruik maakt van meerdere toestellen om u toegang te verschaffen tot onze Website, zoals
uw computer, uw smartphone, tablet etc., dan kan het zijn dat u bij elke afzonderlijke browser op elk
van uw toestellen uw instellingen zal dienen aan te passen. Gelieve te willen opmerken dat indien u
ervoor zou kiezen om het gebruik van Cookies te beperken of volledig uit te schakelen via uw browser,
dat sommige delen van de Website en/of onze diensten, alsook de daarop aangeboden
functionaliteiten niet meer naar behoren zouden kunnen werken.

Article 6

Uw rechten

Gelieve te willen opmerken dat indien wij persoonsgegevens zouden verzamelen door middel van
Cookies, dat u in dat geval bepaalde rechten kan uitoefenen, meer bepaald:
•

het recht om uw toestemming in te trekken,

•

het recht tot toegang tot uw persoonsgegevens,
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•

het recht op rectificatie van uw gegevens,

•

het recht op het wissen van uw persoonsgegevens,

•

het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken,

•

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, en

•

het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Al deze rechten worden in meer detail uitgelegd in onze Privacy Policy. Moest u uw rechten willen
uitoefenen, dan kan u ons steeds contacteren op de wijze beschreven bovenaan deze Cookie Policy.
De uitoefening van uw rechten is gratis en zal binnen één (1) maand na uw verzoek worden ingewilligd.
Deze termijn kan eventueel verlengd worden met een bijkomende twee maanden voor een totaal van
drie (3) maanden, indien uw verzoek bijzonder complex zou blijken te zijn. Indien wij ervoor zouden
kiezen om de initiële termijn te verlengen, zal u hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte
worden gebracht.
In die omstandigheden waarin wij menen dat uw verzoek tot de uitoefening van uw rechten manifest
ongegrond of disproportioneel is, behouden wij het recht om u een administratieve som aan te
rekenen voor de inwilliging van uw verzoek. U zal steeds op de hoogte worden gebracht van onze
beslissing binnen de bovenvermelde termijnen.

Article 7

Wijzigingen aan de Cookie Policy

We hebben het recht om van tijd tot tijd aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan deze
Cookie Policy. Deze wijzigingen zullen voornamelijk betrekking hebben op wijzigingen ingegeven door
nieuwe rechtspraak en de praktijk die zich ontwikkelt in het veld van gegevensbescherming, of om
erover te waken dat u de controle over uw persoonsgegevens behoudt.
De meest recente versie van de Cookie Policy zal steeds worden weergegeven op de Website en kan
worden verkregen via info@beyond-lawfirm.com. Aan de bovenkant van de Cookie Policy kan u steeds
de datum nagaan waarop wij de laatste wijzigingen aanbrachten. Gelieve ons te contacteren indien u
eerdere versies van dit document zou willen raadplegen.
*****
*
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