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Cookies 

Onze website (https://www.safetec.be/) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie 
doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies 
uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen. 
De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw 
ervaring op onze website te verbeteren.  

Verder zal onze website gebruik maken van tracking cookies die uw surfgedrag analyseert 
zodat wij u kunnen informeren over activiteiten van SafeTec die u mogelijks interessant 
vindt. Deze analyse zal gebeuren met behulp van Sharpspring en Google Analytics. Deze 
verwerking van uw persoonsgegevens zal louter plaatsvinden nadat u hiervoor uw 
toestemming hebt gegeven. U bent steeds in de mogelijkheid om uw toestemming hierover 
in te trekken. 

Welke cookies gebruiken we op https://www.safetec.be/? 

SafeTec maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de 
eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel: 

Persoons-
gegevens 

Verwerkings-
doel 

Naam Type Rechtmatig-
heid 

Bewaar-
termijn 

IP-adres Registreert een 
unieke ID die het 
apparaat van een 
terugkerende 
gebruiker en 
gebruikt wordt 
voor gerichte 
advertenties. 

NID Niet-
functioneel 

Toestemming Verloopt na 
6 maanden 

Voorkeuren 
worden 
gelinkt aan 
profiel 

Onthoudt 
voorkeuren en 
instellingen. 

PHPSESSID Niet-
functioneel 

Toestemming Verloopt bij 
beëindigen 
sessie 

Geen Toewijzing 
anonieme ID en 
herkenning als 
websitebezoeker 
voor de live chat. 

driftt_aid Niet- 
functioneel 

Toestemming Verloopt na 
2 jaar 



Geen Identificatie voor 
specifieke 
browsersessie 
voor de live chat. 

driftt_sid Niet-
functioneel 

Toestemming Verloopt na 
30 minuten 

Surfgedrag 

SharpSpring: 
bewaren van de 
sessie ID voor het 
identificeren van 
webbezoeken. 

__ss Niet- 
functioneel Toestemming Verloopt na 

1 dag 

Surfgedrag 
Sharpspring: 
opslag van de 
doorverwijspagina 

__ss_referrer Niet-
functioneel Toestemming Verloopt na 

1 uur 

Gegevens die 
ingevuld 
worden in de 
formulieren 
en surfgedrag 

SharpSpring: 
wordt gebruikt in 
combinatie met 
het platform om 
bezoekers 
informatie te tonen 
die hen het meest 
interesseert 

__ss_tk Niet- 
functioneel Toestemming Verloopt na 

25 jaar 

Gegevens die 
ingevuld 
worden in de 
formulieren 
en surfgedrag 

SharpSpring 
cookie  koitk  Niet- 

functioneel  Toestemming 
Vervalt 
binnen 10 
jaar  

 

 

 

 


