COOKIE BELEID
Dit Cookie Beleid is van toepassing op de website https://shop.kinepolis.be/nl (hierna aangeduid als
"Website").
De Website worden uitgebaat door Kinepolis Group NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, en ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0415.928.179 (“Kinepolis”).
Dit Cookie Beleid legt uit welke cookies worden gebruikt op de Website.
Het gebruik van cookies door Kinepolis kadert binnen het algemene beleid van Kinepolis met
betrekking tot de bescherming van jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Verdere informatie hierover vind je in ons Privacy Beleid die u kan terugvinden onderaan elke pagina
van de Website.

1. WAT ZIJN COOKIES?
"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser
tijdelijk of permanent op jouw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een
unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen tijdens jouw bezoek aan die website (dit is
een "sessie cookie") of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit wordt een "permanente
cookie" genoemd, hoewel dit niet betekent dat deze effectief permanent opgeslagen blijven).
Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.
Wij kunnen ook vergelijkbare tags en trackers gebruiken die op andere manieren de verwerkings- en
opslagcapaciteit van jouw computer of toestel gebruiken. Voor het gemak wordt er hierin ook naar
deze tags en trackers als “cookies” verwezen.
2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITES VAN KINEPOLIS
De Website van Kinepolis gebruikt verschillende soorten cookies, dewelke worden opgedeeld in de
"standaard cookies" en de "andere cookies".
2.1 "Standaard cookies"
Deze categorie omvat de volgende soorten cookies, die slechts in beperkte mate een impact hebben
op de privacy van bezoekers van de Website:
Functionele cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze websites en apps kan navigeren
en de functionaliteiten (zoals winkelkarretje en je privacy-instellingen) kan gebruiken en maken het
functioneren van de Website makkelijker door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en
voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
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Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze Website zoals
het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s 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 gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. De gegenereerde informatie
over je gebruiksgedrag op onze Website wordt op die wijze bijvoorbeeld anoniem aangewend door
middel van Google Analytics ("analytische cookies"). Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt
is te vinden op : https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
2.2 "Andere cookies"
Kinepolis vraagt voor de "andere cookies" jouw toestemming om deze te mogen gebruiken. De
volgende soorten cookies vallen onder deze categorie:
Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen
wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses. Met de cookies en
hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (DoubleClick) en van Facebook (Custom
Audience) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen
voor Kinepolis producten en diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.
Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van social media websites, zoals
Facebook, mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de functie voor het op Facebook delen van een filmpje,
de functie om in te loggen met jouw Facebook-account of het volgen van jou surfgedrag op de
Website door social media websites, om jou zo een meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te
bieden. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies en andere scripts door Facebook,
verwijzen wij naar haar cookiebeleid: https://nl-be.facebook.com/policies/cookies/.
3. BEHEER VAN COOKIES
Voor het plaatsen van “andere cookies” vragen wij jouw toestemming vooraleer deze te plaatsen. Je
kan jouw toestemming geven door verder op onze Website te surfen of door op de relevante knop in
de cookiebanner te klikken.
Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel
eindapparaat door jouw browserinstellingen aan te passen. Let wel op dat door alle cookies te
weigeren in jouw browserinstellingen, je ook de noodzakelijke/functionele cookies zal weigeren en
de functionaliteit van de Website zal beperken. Op de volgende website vind je voor de meest
gebruikte
browsers
de
werkwijze
om
cookies
te
weigeren
of
te
verwijderen: www.allaboutcookies.org.
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4. WIJZIGINGEN
Kinepolis behoudt zich steeds het recht voor om dit Cookie Beleid te wijzigen. Het is jouw
verantwoordelijkheid om zelf regelmatig het toepasselijk Cookie Beleid door te nemen en de laatste
versie hiervan in acht te nemen. Dit Cookie Beleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 24 mei
2018.
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