Het gebruik van cookies op deze website
Laatst bijgewerkt: Juli 2020
Op deze site www.mvo-sharp.be wordt gebruik gemaakt van kleine bestanden, cookies, om ons te helpen meer te weten te komen over hoe
bezoekers onze site gebruiken en in sommige gevallen, om hun ervaring aan te passen of te optimaliseren. In dit beleid wordt beschreven welke
cookies wij gebruiken, waarom wij ze gebruiken en wat u kunt doen om ze te beheren. In de instellingen van uw browser kunt u de toestemmingen die
u ons en derden geeft voor het opslaan van en het verkrijgen van toegang tot cookies op uw apparaat wijzigen.
Hoe kan ik cookies beheren?
Wanneer u deze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een banner te zien waarmee u kunt instemmen met het gebruik van verschillende soorten
cookies. U kunt deze voorkeuren op elk moment wijzigen in het voorkeurscentrum.
U kunt het gebruik van cookies ook beheren via uw internetbrowser.
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari en iOS
Hoe maakt de website van Sharp gebruik van cookies?
De volgende tabellen en informatie geven een overzicht van de cookies die op onze site worden gebruikt. Als u contact met ons wilt opnemen over
cookies, kunt u ons mailen op avg@sharp.eu.
Cookielijst
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om
zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne
cookies. We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en
marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze
helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze
cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
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