
BIZZY COOKIEVERKLARING

Bizzy Fintech BV wenst de gebruiker van de website door middel van deze policy te

informeren over het beleid dat Bizzy Fintech BV nastreeft in verband met cookies. Bizzy

Fintech BV raadt de gebruiker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document

essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies.

Bizzy Fintech BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw

persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke voor de cookies.

1. Doel van het gebruik van cookies
Bizzy Fintech BV maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af

te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Hierdoor zal de website

van Bizzy Fintech BV een betere gebruikservaring aanbieden wanneer je de website

bezoekt en waardoor je het toelaat om de website te optimaliseren.

Verder gebruikt Bizzy Fintech BV cookies om acties van gebruikers te onthouden, om de

gebruiker te identificeren en om eventueel online marketing en promotie van onze

diensten op basis van het surfgedrag te versturen naar de gebruiker.

2. Aanvaarding en weigering van de cookies
Bij het bezoeken van de website zal vermeld worden welke cookies worden gebruikt (in

de vorm van een pop-up).

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. Bizzy Fintech

BV maakt de gebruiker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering

bepaalde onderdelen van de website niet meer naar behoren zullen functioneren. Het is

mogelijk dat de gebruiker geen toegang meer zal hebben tot de diensten die Bizzy

Fintech BV op de website aanbiedt.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om per categorie het gebruik van de cookies te

aanvaarden of te weigeren. Indien de gebruiker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en
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opteert voor “keuze bevestigen” dan gaat Bizzy Fintech BV ervan uit dat de gebruiker de

verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt. Doordat de gebruiker de

cookie-instellingen bevestigd heeft, gaat het gebruik van de cookies ook geldig zijn bij

het volgende bezoek aan de website van Bizzy Fintech BV. Indien de gebruiker zijn

voorkeuren van de huidige cookie-instellingen wenst aan te passen, dan kan hij dat op

ieder moment wijzigen door de “cookie voorkeuren” te wijzigen. Verder kan de gebruiker

via de instellingen van zijn browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle

geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van zijn computer of mobiel toestel.

Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie

kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie

over het beheren van cookies kan je vinden op

https://allaboutcookies.org/manage-cookies. Daarnaast kan je op de website

https://youronlinechoices.com kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te

ontvangen.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de

websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele

apps.

3. Technische informatie over cookies

3.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel

toestel – zoals smartphone, tablet en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de

website, die de gebruiker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die

alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de gebruiker

ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen

toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel

van de gebruiker bevinden.
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3.2 Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:

● De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;

● Een vervaldatum;

● Een unieke cijfercode.

3.3 Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de

gebruiker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en

eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of

door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de

bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

3.4 Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser en op de

harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

3.5 Welke soorten cookies gebruiken we?

● Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je door onze

website en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken. Voor deze

cookies is geen toestemming vereist en kunnen hierdoor niet worden

uitgeschakeld. We maken gebruik van volgende strikt noodzakelijke cookies:

- uid; een unique device identifier wordt door Bizzy Fintech BV gebruikt om

een toestel (smartphone, computer, tablet,..) te linken aan de gebruiker.

- jwt; een login token, deze wordt geplaatst als u inlogt als gebruiker. De

bewaartermijnen van deze cookies zijn 365 dagen.

● Functionele cookies: Dit type cookies maakt het functioneren van onze website en

apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door

bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling –

te onthouden. Als gebruiker kan je opvragen welke functionele cookies er gebruikt
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worden door Bizzy Fintech BV en dat door naar de cookie-instellingen te gaan op

de website.

● Statistische cookies (analytische cookies): Deze cookies verzamelen gegevens

over het gebruik van onze website en apps zoals het aantal bezoekers, welke

webpagina’s populair zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde

webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website

en apps verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren en personaliseren.

Deze cookies worden enkel bijgehouden als ze ook door de gebruiker

geaccepteerd zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

- Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over

het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken.

Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

- Plausible: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het

gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer

info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op:

https://plausible.io/data-policy.

- Mixpanel: verzamelt gegevens over het gebruik van onze website om de

gebruikerservaring verder te verbeteren. Meer informatie over hoe Mixpanel

uw gegevens gebruikt is te vinden op:

https://mixpanel.com/legal/privacy-hub/.

- Clarity: verzamelt gegevens over het gebruik van onze website om de

gebruikerservaring verder te verbeteren. Meer informatie over hoe Clarity

uw gegevens gebruikt is te vinden op:

https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data.
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Wenst u als gebruiker meer details te weten over het soort statistische of

analytische cookies dat Bizzy Fintech BV verwerkt, ga naar onze

cookie-instellingen van onze website.

● Advertentie cookies: Op basis van uw surfgedrag, uw demografische gegevens,

en de gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en

beter afstemmen op uw interesses en u enkel gepersonaliseerde

reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het

advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google �Google AdWords, zie privacy policy

van Google) kunnen we u ook op de websites en social media die deel uitmaken

van die netwerken reclame tonen voor Bizzy Fintech BV diensten waar je mogelijk

interesse in hebt.

Indien u als gebruiker deze cookies niet toestaat of niet bevestigt, zal u minder

gerichte advertenties ervaren.

3.6 Wat is ‘embedded content’?

Indien u als gebruiker van Bizzy Fintech BV website via een hyperlink een andere website

consulteert van een derde partij, adviseert Bizzy Fintech BV de gebruiker om de

gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te

informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookiebeleid van deze derde partij. Het is

mogelijk dat de website naar dewelke de gebruiker wordt verwezen, eveneens gebruik

maakt van cookies. Bizzy Fintech BV is niet verantwoordelijk voor eventuele verwerking

van uw persoonsgegevens buiten de door Bizzy Fintech BV gegeven instructies.

4. Vragen aangaande ons cookiebeleid?
Heeft u nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking

tot het door Bizzy Fintech BV gevoerde beleid, dan kan u zich steeds wenden tot Bizzy

Fintech BV via volgend email adres privacy@bizzy.org.

De Nederlandstalige tekst van dit cookiebeleid primeert op vertalingen in andere talen.
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