Cookies
Voor uw bezoek aan de AXA Bank website wordt u gevraagd om akkoord te
gaan met het gebruik van cookies. Alle informatie daarover kunt u in deze
cookieverklaring lezen. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies,
kan dit van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de AXA Bank
website bent.

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen
worden opgeslagen (of op andere apparaten met internettoegang, zoals een
smartphone of tablet) wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat
gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de
"levensduur" van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw
computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een
willekeurig gegenereerd uniek nummer. Op de Wikipedia website leest u meer
over de werking van cookies.

Om welke cookies het concreet gaat, kunt u via de instellingen van uw
webbrowser in detail ontdekken of soms in het certificaat bij het webadres.
De AXA Bank website heeft de volgende soorten cookies die elk een specifiek
doel hebben:
•

Noodzakelijke functionele cookies: zij zorgen er technisch voor dat de
website naar behoren functioneert. Als u die cookies weigert, zullen de
website of bepaalde onderdelen ervan niet of niet optimaal werken.
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•

Cookies voor analyse-performantie: om het algemeen gebruik van de
website te meten. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen
statistische analyses worden gemaakt.

•

Social-media-cookies: om de inhoud van onze website via social media te
kunnen delen. Dit gaat om zogenaamde embedded elementen van derde
partijen. Zo maken we het mogelijk om de inhoud van de website door
middel van knoppen via sociale media te delen. We verwijzen daarvoor
naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen website
hebben gegeven: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter. Die verklaringen
kunnen regelmatig wijzigen.

•

Personalisatie-cookies: om aan uw profiel aangepaste advertenties op
deze website te kunnen tonen. Kiest u ervoor om die cookies te
weigeren, dan zult u nog steeds advertenties te zien krijgen. Die zullen
alleen niet meer aangepast zijn aan uw profiel.

•

Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen.

De AXA Bank website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies.
•

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of
applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat, worden
die cookies gewist.

•

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan,
ook als u de browser of de applicatie sluit. Die cookies maken het
mogelijk om u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of
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applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun
einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of
totdat u ze verwijdert in de instellingen van uw browser, applicatie of
mobiel apparaat.
•

De cookies op de AXA Bank website maken gebruik van een maximum
bewaartermijn van tien jaar.
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Social-media-cookies: We verwijzen daarvoor naar de verklaringen die deze
partijen daarover op hun eigen website hebben
gegeven: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter. Die verklaringen kunnen
regelmatig wijzigen.

Public

De meeste categorieën van cookies zijn minstens voor een deel technisch
noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de AXA Bank
website en om alle functies van de website te kunnen benutten. Als u die
cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website
niet optimaal werkt.

U kunt, via de instellingen van uw internetbrowser, vermijden dat cookies
(automatisch) worden aanvaard op uw pc. Zoals aangegeven, kan dat wel een
invloed hebben op de communicatie met de website. Bij de meeste
webbrowsers kunt u uw voorkeur aangeven in de “Instellingen”.
Op de volgende website vindt u voor de meeste browsers de werkwijze om
cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org/
Voor meer informatie per type browser, zie ook de volgende links: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde
soorten cookies aan te passen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om
advertentiecookies te weigeren. Dat doet u door hier te klikken en gebruik te
maken van de vinkjes. De instellingen bewaren doet u met de knop “Opslaan”.
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AXA Bank Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000
Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0404 476 835.
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