‘t Rusteel – Cookie Policy

Art. 1 - Wie zijn we?
Restaurant ’t Rusteel
Vanko BVBA
BTW BE 0425 235 132
Heulestraat 168,
8560 GULLEGEM,
België
+32 56 35 65 64
pieter@guldenspoor.be
https://www.rusteel.be

Art. 2 -Wat zijn cookies?
2.1. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst.
Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld
bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de
website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen
aanbieden).
2.2. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek
aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform. Cookies
kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze
website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft.
Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
2.3. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft,
een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de
website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de
verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de
website te personaliseren aan de gebruiker. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op
www.allaboutcookies.org .

Art. 3 - ’t Rusteel gebruikt volgende cookies op de website:
3.1. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of
bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch
noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en
om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen
en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van
de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze
websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer
gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief.
Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw
registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.
Third party cookies: Deze zijn cookies van buitenstaande derden (die in se geen band hebben
met Restaurant ’t Rusteel).
Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:
- Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.
Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy ,
Voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Deze cookie werd privacy-vriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (aangezien de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit hierover niets stipuleert):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privac
yvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf .

Art. 4 - Hoe uw cookies beheren:
4.1. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies
kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van https://www.rusteel.be geen gebruik kunt
maken.
4.2. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te
weigeren: http://www.aboutcookies.org/

4.3. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel
apparaat. Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn
ingeschakeld in uw browser.
Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer
1) In Internet Explorer, klik op “Internetopties” in het menu “Extra”.
2) Op het tabblad “Privacy”, verplaats de instellingen- schuifknop naar “laag” of “accepteer alle
cookies” (instelling boven “medium” schakelt cookies uit).
3) Klik op “OK”.
4) Voor meer info, surf naar: http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Bij browser – Mozilla Firefox
1) Klik op “Firefox” in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op “Opties”.
2) Op het tabblad “Privacy”, zorg ervoor dat de “Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil
worden” niet is aangevinkt.
3) Klik op “OK”.
4) Voor meer info, surf naar: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelenwebsites-voorkeuren
Bij browser – Google Chrome
1) Klik op “Extra” bovenaan in uw browservenster en kies “Opties”.
2) Klik op de “Under The Hood”-tab, zoek het gedeelte “Privacy” en selecteer de knop “Content
settings”.
3) Selecteer nu “Allow local data to be set”.
4) Voor meer info, surf naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Bij browser – Safari
1) Klik op het “Cog”-pictogram bovenaan in uw browservenster en selecteer de “Voorkeur” optie.
2) Klik op “Beveiliging”, vink dan de optie aan die stipuleert: “Blokkeer cookies van derden en
reclame cookies” aan.
3) Klik tenslotte op “Save”.
4) Voor meer info, surf naar: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Art. 5 - Intellectuele Eigendom
Deze Cookie Policy wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht zodat de informatie niet mag
worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van
Hyperion Legal Consulting ( matteo@hyperionlegalconsulting.com). Dit intellectueel eigendomsrecht
behoort aan Hyperion Legal Consulting, onze medewerkers en licentiegevers. Deze rechten zijn op een
niet-exclusieve basis toegekend aan Restaurant ‘t Rusteel en zijn eveneens niet-overdraagbaar.

Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een schadevergoeding ten belope van
het gehanteerde standaardtarief van 750 EUR vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere
vastgestelde schending apart.

Art. 6 - Potentiële wijzigingen
Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd. ‘t Rusteel raadt u aan deze regelmatig na te lezen voor
eventuele wijzigingen.
Laatst bijgewerkte versie: 12/10/2018
Mocht u na het lezen van deze Cookie Policy vragen of opmerkingen hebben, kunt u zich altijd richten tot:
pieter@guldenspoor.be

