MMM Belgium gebruikt cookies om uw surfervaring op deze
website gemakkelijker te maken.
MMM Belgium, waarvan de zetel gevestigd te Stationstraat 36, te 1040 Brussel en met vzw nummer: 0612
961014 gebruikt Cookies om uw surfervaring op onze website gemakkelijker te maken.
Dit document zal u meer uitleg geven over de cookies en het gebruik ervan.
Wij raden u aan om ook het document over de privacy verklaring van BKF te lezen.

Cookiewetgeving
MMM Belgium gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de
inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van
cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.
Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link ‘verdergaan’
aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Cookie beleid
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op
uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code
die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’
cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen
geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website
samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft
geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden
op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een
cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookies geplaatst heeft, een vervaldatum en een
unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van
een website. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van
een website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’(tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om te helpen analyseren hoe surfers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) 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 websiteexploitanten 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.

Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u
voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel
apparaat.
Indien u hieromtrent meer vragen heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen via email:
info@mmm-belgium.org

Make Mothers Matter Belgium
www.mmm-belgium.org
Stationstraat, 36
1040 Brussel

of via telefoon: 0032 474345363
Of via schrijven: Secretariaat MMM Belgium, Stationstraat 36, 1040 Brussel
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