
 
 

Cookiebeleid 
 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor CD Consulting Int  en wij 
houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. 
 Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe CD Consulting Int deze cookies 
gebruikt op het IMPROVER SLEEPCOMPASS-platform.  

Wie zijn wij? 
 CD Consulting Int GCV, bekend onder het merk Sleepcompass® met 
maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg, Haaggatstraat 23A, en met 
ondernemingsnummer 0870.628.646 gebruikt ook cookies op het IMPROVER-
SLEEPCOMPASSplatform.  
Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande 
contactgegevens CD Consulting Int (t.a.v. Claudine Drees) Haaggatstraat 23A  3071 
Kortenberg : claudine@sleepcompass.be 
2. Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer (en tablet 
of smartphone) worden opgeslagen wanneer u ons platform bezoekt. Deze cookies 
laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van het platform te 
registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op het platform,…). Deze gegevens 
helpen ons ook om het platform beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en 
gebruiksgemak.  
3. Waarom gebruiken wij cookies?  
Op ons platform worden enkel de volgende cookies gebruikt voor de desbetreffende 
doeleinden: 
 • Strikt noodzakelijke of technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het 
functioneren van het platform. Deze cookies vergemakkelijken het browsen en 
stellen u in staat de functies te gebruiken. Zonder deze cookies zouden de diensten, 
die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van het platform niet aangeboden 
kunnen worden. Deze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.  
• Functionele cookies: Deze cookies verzamelen gegevens om de 
gebruiksvriendelijkheid van het platform en de ervaring van de bezoekers te 
verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar het platform, uw 
gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u 
hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype). De cookies verzamelen enkel anonieme 
gegevens.  
4. Rechtsgrond voor de cookies De technische en functionele cookies verzamelen 
geen persoonsgegevens. De verwerking 2 door deze cookies is gebaseerd op het 
gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het 
gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang 
van de betrokkenen). De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet. Indien u 
bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van het 
platform garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde 
delen van het platform niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar 
gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn. 
 5. Third party cookies  
Er is géén sprake van “third party cookies”. 
 6. Hoe lang bewaren we cookies?  
De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een 
sessiecookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen. 
Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt 
bent met surfen, 

 


