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Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op alle websites, branded pagina’s op platforms van
derden (zoals Facebook of YouTube) en applicaties die toegankelijk zijn of gebruikt worden via
dergelijke websites of platforms van derden (verder “Midas website” genoemd) die worden
geëxploiteerd door of namens Midas N.V. België.
U wordt gevraagd voor uw gebruik van de Midas website om akkoord te gaan met het gebruik door
Midas van cookies. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kunt u in deze cookieverklaring
lezen. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies, moet u uw browser instellingen
wijzigen, de cookies die wij gebruiken uitschakelen, of de Midas website niet bezoeken. Indien u niet
akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u
op de Midas website bent.
Onderaan deze webpagina vindt u een overzicht van de verschillende soorten cookies die we
gebruiken op de Midas website, samen met hun respectieve doel.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens welke
worden verzameld door Midas cookies, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies, pixel tags en vergelijkbare technologieën (samen: ‘cookies’) zijn bestanden of stukjes
informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet) wanneer u de Midas website bezoekt.
WAAR GEBRUIKEN WIJ COOKIES VOOR EN WELK TYPE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Wij gebruiken cookies om de Midas website eenvoudiger in gebruik te maken en om de Midas
website en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.
Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op
onze websites te verbeteren.
Ook gebruiken wij cookies om content te leveren die relevanter is voor u en uw interesses. Cookies
kunnen worden gebruikt om gericht advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een
advertentie ziet te beperken. Cookies kunnen ons ook helpen om de effectiviteit van
reclamecampagnes op Midas en non-Midas-websites te meten.
Wij plaatsen ook cookies in de e-mails en nieuwsbrieven die wij verzenden om onze content en
reclame te verbeteren.
Ten slotte gebruiken wij cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen
waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites,
zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren; wij kunnen u op basis van deze
informatie niet persoonlijk identificeren.
Meer informatie over de typen cookies die wij gebruiken en voor welke doeleinden kunt u hieronder
vinden.

HOE KAN IK COOKIES BEHEREN OF VERWIJDEREN?
Er zijn een aantal manieren om uw cookies te beheren:
1) U kunt Midas cookies of cookies van derde partijen uitschakelen via uw browser instellingen
De meeste internet browsers zijn in eerste instantie zo ingesteld dat zij automatisch cookies
accepteren. Indien u niet wilt dat onze website cookies opslaan op uw apparaat, kunt u uw browser
instellingen wijzigen waardoor u eerst een waarschuwing krijgt voordat bepaalde cookies worden
opgeslagen. Ook kunt u uw instellingen wijzigen waardoor uw browser de het merendeel van onze
cookies weigert of enkel bepaalde cookies van derde partijen. U kunt ook uw toestemming voor
cookies verwijderen door de reeds opgeslagen cookies te verwijderen.
Indien u de cookies die Midas gebruikt uitschakelt, kan dit uw beleving van de Midas website
beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat u bepaalde delen van de website niet meer kunt bezoeken of
doordat u geen gepersonaliseerde informatie meer ontvangt wanneer u de website bezoekt.
Indien u verschillende apparaten gebruikt om de Midas website te bezoeken (bijvoorbeeld uw
computer, smartphone, tablet, etc.) zult u ervoor moeten zorgen dat iedere browser op elk apparaat
is aangepast aan uw cookie voorkeuren.
De benodigde handelingen om uw instellingen en cookies aan te passen verschillen per browser.
Indien nodig, maak gebruik van de help-functie op uw browser of klik op een van de onderstaande
links om direct naar een gebruikshandelingen van uw browser te gaan:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera
Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt inzien welke cookies zijn geplaatst en hoe
u ze kunt beheren en verwijderen, zie www.allaboutcookies.org.
2) U kunt gebruik maken van de speciale opt-out URL’s van elke cookie provider
Onderaan vindt u de lijst van derde partijen welke cookies kunnen plaatsen namens Midas. Voor een
opt-out van deze cookies kunt u klikken op de relevante link en de instructies volgen.
Door uzelf af te melden van bijvoorbeeld tracking cookies, verzekert dat Midas niet langer uw online
gedrag volgt. Echter, afmelden van tracking cookies betekent niet per se dat u minder Midas reclame
zult ontvangen. Het betekent enkel dat de reclames die u ontvangt niet meer worden aangepast aan
uw interesses..
COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT OP DE MIDAS WEBSITE
De cookies die op de Midas website worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende
criteria.
1. Hoe lang de cookies blijven bestaan?
Tijdelijke cookies: worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser
of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.
Permanente cookies: blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de
applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van
de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum

bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw
instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.
2. Wie plaatst en beheert de cookies?
Eerstepartijcookies: cookies die Midas beheert en eigen zijn aan de Midas website.
Derdepartijcookies: cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt
tijdens uw bezoek aan de Midas website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde
gegevens door uw gebruik van de Midas website aan derden verzonden wordt. Wij gebruiken een
aantal leveranciers die ook namens ons cookies op uw computer kunnen instellen wanneer u de
Midas website bezoekt, om hen in staat te stellen om binnen hun domeinen gerichte Midas
advertenties aan te bieden. U vindt hieronder meer informatie over deze cookies en over de wijze
waarop u kunt afmelden van het ontvangen van zulke advertentiecookies.
3. Waarvoor dienen de cookies?
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de Midas website goed werkt, ze stellen u in
staat om door onze website te navigeren en onze functies te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:
het onthouden van eerdere acties (bijvoorbeeld ingevoerde tekst) bij het terug navigeren naar een
pagina tijdens dezelfde sessie.
Deze cookies identificeren u niet als individu.
Als u niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties van de website, of
delen ervan.
Prestatie-analyse cookies
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door informatie te
verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd doorgebracht op de website, en eventueel
ondervonden problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van
onze websites.
Deze cookies identificeren u niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en
samengevoegd.
Provider
Google Analytics

Cookie naam
_ga
_gid
_gat
_dc_gtm_<proper
ty-id>

Meer informatie
https://developers.google.com/analytics/devguides/col
lection/analyticsjs/cookie-usage

Functionele cookies
Deze cookies kunnen onze website zich laten herinneren welke keuzes u maakt (zoals uw
gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) om een meer gepersonaliseerde onlineervaring te bieden.
De informatie die deze cookies verzamelen, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die u
heeft verstrekt. Wij zullen altijd open zijn tegenover u over welke informatie we verzamelen, wat we
ermee doen en met wie we delen.
Als u niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties en functionaliteit
van de website en kan de toegang tot de inhoud van de website beperkt worden.
Provider

Cookie naam

Beschrijving / Meer informatie

Midas
Google Maps

Culture
N_T, GAPS, GZ,
SSID, APISID,
SAPISID,

Bewaren van de taalkeuze van de gebruiker
Deze cookies worden gebruikt door Google om Google
maps functionaliteiten op de site toe te staan en te
meten.
http://www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Enabledapps.uplo
ader,
z6cg_.resume,
demographics,
dkv, __utma,
__utmz, HSID,
SSID, APISID,
SAPISID,

Deze cookies worden gebruikt door Google om
YouTube functionaliteiten op de site toe te staan en te
meten.
http://www.google.com/policies/privacy/

Advertentiecookies
Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u en uw interesses. Zij
kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een
advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten
op de Midas en non-Midas websites.
Wij kunnen deze cookies gebruiken om websites die u heeft bezocht te onthouden en wij kunnen
deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders en reclamebureaus.
De meeste soorten van deze cookies kunnen consumenten opsporen via hun IP-adres en kunnen
daardoor persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. U vindt hieronder meer informatie
over deze cookies en over de informatie die ze verzamelen en hoe deze wordt gebruikt.
Provider
Google
Remarketing

Cookie naam
anonymized Ids

Facebook

Facebookgenerated pixels
facebook.com
connect.facebook
.net

DoubleClick
Ligatus
Google AdWords

doubleclick.net
ligatus.com
_gac_<propertyid>

Meer informatie
Deze cookies worden gebruikt door Google om Google
remarketing functionaliteiten toe te staan en te meten.
http://www.google.com/policies/privacy/
Deze cookies worden gebruikt door Facebook om
reclame functionaliteiten toe te staan en te meten.
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/col
lection/analyticsjs/cookie-usage

Andere hostnamen waar de cookies op kunnen staan voor Google:
google.com
googleadservices.com

googleapis.com
googletagmanager.com
google-analytics.com
youtube.com
ytimg.com

