
Cookie Statement Golden Baguette 

ART 1. PARTIJEN 

Met deze “Cookie Statement” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens 
meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Lantmännen Unibake 
Londerzeel nv, Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel en ingeschreven in de K.B.O. 
onder nummer BTW BE 0427 655 479 

 (hierna: “Lantmännen Unibake”). 

 ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) 
die met Lantmännen Unibake via haar website in een contractuele relatie van 
welke aard dan ook staat of komt te staan. 

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd 
door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012). 

‘Website’, site toegankelijk via golden-baguette.com. 

 

ART 2. COOKIE OMSCHRIJVING 

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de 
harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het 
gebruik van onze Website onthouden. 

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het 
plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken. 

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal 
ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. 

 

ART 3. GEBRUIK COOKIES  
GOLDEN-BAGUETTE.COM 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw 
gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze 
Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je 
onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 



Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch 
gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen 
identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te 
begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de 
inhoud van onze Website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op 
bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen 
voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw 
computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en 
volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

Gelieve onze privacy policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die 
van toepassing zijn op de Website.  
 
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies 
kan je volgende website bezoeken: 
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 

 

ART 4. WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT 
OP WWW.GOLDEN-BAGUETTE.COM? 

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, 
die gebruikt worden op onze website. 

PHPSESSID– www.golden-baguette.com – functionele cookie – Sessie cookie 
Deze cookie laat gebruikers toe in te loggen op hun account. 
Verloopt na het afsluiten van de browser 
— 
_has_js– www.golden-baguette.com - functionele cookie 
Doel van de cookie – Detectie of JavaScript is ingeschakeld: Deze cookie kijkt of u 
Javascript heeft. Dit is een sessiecookie die direct na uw bezoek aan de website 
weer van uw computer verwijderd wordt. 
Verloopt onmiddellijk na bezoek 
— 
_ga – www.golden-baguette.com - niet-functionele cookie 
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van 
hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en 
online portalen. Privacy policy van Google. 
Verloopt na 2 jaar 
— 
_gid – www.golden-baguette.com - niet-functionele cookie 
Doel van de cookie – Google Analytics Cookie: bijhouden van statistieken. 
Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering 

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


diensten en online portalen. Cookie omschrijving van Google. 
Verloopt na 2 jaar 
— 
 
 
 

5. HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN? 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te 
schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren: 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 
In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’. 
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of 
‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit). 
Klik op ‘OK’. 
 
Bij browser – Mozilla Firefox 
Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 
‘Opties’. 
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet 
gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt. 
Klik op ‘OK’. 
 
Bij browser – Google Chrome 
Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’. 
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop 
‘Content settings’. 
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’. 
 
Bij browser – Safari 
Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de 
‘Voorkeur’ optie. 
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en 
reclame cookies’ aan. 
Click ‘Save’. 
 
Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy policy van Golden Baguette, kan 
je ook steeds contact opnemen via Veronique Croughs - 
veronique.croughs@lantmannen.com 

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

