
Algemeen cookiebeleid Sint-Maarteninstituut – Aalst 
(versie 10/04/2020) 

Als school vinden wij het belangrijk dat je altijd en overal onze informatie kan bekijken. In deze 
cookieverklaring leggen we je duidelijk en eenvoudig uit welke cookies wij gebruiken en waarom 
wij dat doen.  

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid? 

Sint-Maarteninstituut Aalst is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Wij zijn een Vlaamse 
onderwijsinstelling met als adres Esplanade 6, 9300 Aalst. 

Wat zijn cookies? 

Onze websites maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die 
op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt. Cookies 
bevatten codes die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een 
website.  

Waar komen cookies vandaan? 

Op basis van de herkomst van cookies maken wij een onderscheid tussen eerstepartij- en 
derdepartijcookies. 

Eerstepartijcookies 

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wij beheren. Deze cookies worden enkel door onze 
website geplaatst en zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en dat jouw voorkeuren 
onthouden worden. 

Derdepartijcookies 

Derdepartijcookies zijn cookies die wij niet beheren of plaatsen. Dit gebeurt door een derde partij 
met een andere domeinnaam. Deze cookies worden op onze website geplaatst en dienen om jouw 
gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.  

Waarom gebruiken we cookies op onze website? 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren. Cookies maken de interactie 
tussen jou en onze website die je bezoekt makkelijker en sneller. Cookies helpen je bijvoorbeeld te 
navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website. 

We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website 
terechtgekomen?  

Hoelang heb je onze website bezocht? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website 
waar nodig verbeteren. Ten slotte kunnen we die gegevens gebruiken om bepaalde overzichten te 
kunnen samenstellen aangaande onze website.  

 



Welke cookies gebruiken we voor welke doeleinden? 

Er kunnen verschillende soorten cookies worden geplaatst. De cookies kunnen in verschillende 
categorieën worden opgedeeld, die we hierna voor je opsommen. Onderstaande cookies worden 
zeker niet allemaal tegelijk via onze website geplaatst.  

Noodzakelijke functionele cookies 

Deze cookies zijn nodig om onze website op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze 
cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen: 

Je browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen 
weergeven. 

De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft. 

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden 
uitgeschakeld.  

Statistische cookies 

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt 
gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. 
Hoe ben jij op onze webpagina terechtgekomen? Dankzij statistische resultaten kunnen we de 
structuur, navigatie en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en 
verbeteren. 

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden 
uitgeschakeld. 

Hoelang blijven cookies bestaan? 

Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en 
permanente cookies. 

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser. Dat betekent dat die cookies 
verwijderd worden zodra je je browser hebt gesloten. Permanente cookies blijven op je computer 
staan, ook al heb je je browser gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we je herkennen 
wanneer je onze website later opnieuw bezoekt.  

Permanente cookies blijven op je toestel staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum 
bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot jij ze verwijdert via de instellingen 
van je browser. 

Hoe kan ik mijn cookies beheren? 

Het is mogelijk om het gebruik van cookies op onze website zelf te beheren. Je kan dit via onze 
website of via je browser. 

Als je voor het eerst onze website bezoekt, krijg je de mogelijkheid om verschillende cookies al 
dan niet te aanvaarden.  



Je kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde cookies te weigeren. Je zal merken dat we bij 
je volgend bezoek dan uitgaan van die nieuwe cookiesinstellingen. 

Je kan wel niet alle types cookies op die manier aanpassen. De hierboven vermelde noodzakelijke 
cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden. Die cookies zijn immers nodig om 
onze website goed te laten functioneren.  

De gegevens die we eventueel via deze cookies verzamelen, zijn altijd anoniem. Op die manier zal 
identificatie dus nooit mogelijk zijn. 

Je kan cookies ook beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn 
op je computer, kan je op elk moment verwijderen. 

 Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 
helpfunctie van jouw browser. 

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond cookies terecht? 

Heb je ons cookiesbeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? 
Stel je vraag in verband met cookies aan onze webmaster. Deze zal zo snel mogelijk 
beantwoorden. 

Bovendien heeft onze school ook een Data Protection Officer (DPO). Die persoon waakt over de 
bescherming van je gegevens. Onze DPO staat je graag te woord via privacy@smi-aalst.be 


