
Website Fara vzw cookie beleid 

 

De website van Fara vzw maakt gebruikt van Cookies, lees hier meer over het cookie beleid. Door 

verder te surfen op onze website ga je akkoord met onderstaand cookiebeleid. Je kan je cookie 

instellingen steeds wijzigen in de footer op onze website. 

 

Welke cookies worden gebruikt op www.fara.be?  

1) Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en organisatie 

GOOGLE ANALYTICS 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen 

analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw 

gebruik van de website (met IP masking) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 

gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 

diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 

derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere 

gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de 

daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 

mogelijkheden van deze website kunt benutten.  

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 

door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

2) Cookies voor marketing doeleinden 

OLARK 

Via de Fara website kan een gebruiker ervoor kiezen om via een chatprogramma, aangeboden door 

Olark met een Fara medewerker te chatten. Dit programma maakt gebruik van bepaalde cookies, die 

je via volgende link kan raadplegen. Door gebruik te maken van de website en de chatfunctie geeft u 

toestemming voor het verwerken van de informatie door Olark op de wijze en voor de doeleinden 

zoals omschreven. (https://www.olark.com/help/cookies).  

DOUBLE CLICK 

Doubleclick is een Google cookie. Deze komt mee via een Google service. Het is niet mogelijk om te 

achterhalen via welke functionaliteit van Google deze meekomt. Dit kan zijn via Google Maps (als je 

een kaartje op een pagina geëmbed hebt) of via Google Analytics. De kans is zeer groot dat deze cookie 

via Google Analytics meekomt.  Deze cookie verzamelt gegevens om in de toekomst (mocht Fara dat 
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ooit wensen) gerichter advertenties te kunnen plaatsen. Achterliggend wordt er dus al data verzameld.  

Meer info hierover kan je hier lezen: 

https://www.theguardian.com/technology/2012/apr/23/doubleclick-tracking-trackers-cookies-web-

monitoring 

POP UP  

Wij willen graag zicht krijgen op de gebruikers van onze website, daarom verschijnt er eenmalig een  

pop up die vraagt naar je hoedanigheid als bezoeker (hulpvrager, professional of student). Deze pop 

up is vrijblijvend en hoeft dus niet ingevuld te worden. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 

door de hierboven beschreven applicaties op de wijze en voor de doeleinden zoals telkens 

omschreven.  

 

Fara vzw, 12/04/2019. 
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