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1. ONZE VERBINTENISSEN 

 
Architas nv neemt als verwerkingsverantwoordelijke de volgende beginselen in acht: 
 

• Uw gegevens worden alleen gebruikt voor expliciete, legitieme en gespecificeerde doeleinden die verband 
houden met onze activiteit als vermogensbeheerder. 
 

• We verzamelen alleen gegevens die voor ons nuttig zijn. 
 

• Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor ze werden verzameld of dan vereist is volgens de normen en de toestemmingen van de wet (zoals 
wettelijke voorschriften). 
 

• Wij zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan gemachtigde tussenpersonen, bedrijven van de groep AXA, 
partners, dienstverleners of beroepsorganisaties die deze gegevens nodig hebben in het kader van onze 
activiteiten. 
 
 

2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS 

 
Wanneer u deze website bezoekt, verzamelt Architas nv uw gegevens, met name uw IP-adres en, in 
voorkomend geval, uw voornaam, achternaam, telefoonnummer of e-mailadres via formulieren. Architas nv 
verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en het gebruik van deze gegevens voor doeleinden 
van voorlichting of externe communicatie in overeenstemming zijn met de wettelijke en regelgevende 
bepalingen. 
 
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Architas nv en kunnen om de bovenvermelde redenen worden 
meegedeeld aan dochterondernemingen, partners en dienstverleners van de groep AXA, zodat zij de hun 
toevertrouwde taken kunnen uitvoeren. 
 
Onrechtstreeks worden ook naamgegevens verzameld voor statistische doeleinden, om uw 
internetverbinding en uw surfervaring te optimaliseren (zie informatie over cookies hieronder). 
 
 

3. COOKIES 

 
Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser opslaat op uw computer, tablet of telefoon en waarmee 
wij uw bezoeken kunnen traceren. Wij gebruiken cookies om u een betere, meer gepersonaliseerde en veilige 
surfervaring te bieden. 
 
U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een 
cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze website 
mogelijk niet gebruiken. Sommige cookies, die geen invloed hebben op uw toegang tot de functies van de site, 
worden ook verzameld door ons of onze voorkeursadverteerders. 
 
 
Welke soorten cookies gebruiken wij?  
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De website van Architas nv maakt enkel gebruik van 'HTTP-cookies'. De HTTP-cookie blijft de meest gebruikte 
techniek. Deze cookie wordt in RFC 2695 gedefinieerd als een informatiestring die door een webserver naar 
een HTTP-client wordt gestuurd. Die laatste retourneert de inhoud van de cookie telkens wanneer een 
webserver met dezelfde domeinnaam wordt geraadpleegd. 
 
Voorstelling van cookies volgens doeleinde  
 

De cookies die de website gebruikt kunnen verschillende doeleinden hebben, afhankelijk van welke site van 
derden ze levert:  
 

- Strikt noodzakelijke cookies: stellen u in staat op de site te surfen en gebruik te maken van essentiële 
functies, zoals beveiligde zones of het aanvragen van een offerte. Deze cookies verzamelen geen 
informatie die kan worden gebruikt voor marketing- of targetingdoeleinden. 

- Cookies voor publieksmeting en statistische cookies: maken het mogelijk informatie te verkrijgen 
over het aantal bezoekers van een website en bezoeksgegevens te analyseren. Aan de hand van deze 
statistieken kunnen wij surfproblemen opsporen of bepaalde inhoud onder de aandacht brengen die 
bijzonder populair is bij internetgebruikers. 

 
 
 
Wie plaatst de cookies op uw terminal? 

 
De cookies kunnen door Architas nv of door derden op uw terminal worden geplaatst. Architas nv zorgt 
ervoor dat het verzenden en het gebruik van cookies gebeurt in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie lezen die erin is opgenomen. 
 
 
Lijst van door Architas en door derden geplaatste cookies  

 

 
 

Verzender van de cookie Naam van de cookie Doeleinde van de 

cookie 

Levensduur van 

de cookie 

Cookies geplaatst door derden     

Google Analytics ga Publieksmeting 13 maanden 

Google Analytics _gid Publieksmeting 24 uur 

Google Analytics AMP_TOKEN Publieksmeting 1 uur 

Google Analytics _gac_UA-XXXXXX-XX Publieksmeting 90 dagen 

Google Analytics _gat Publieksmeting 1 minuut 

TagCommander/TrustCommander TC_OPTOUT Functioneel 396 dagen 
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TagCommander/TrustCommander TC_OPTOUT_categories Functioneel 396 dagen 

TagCommander/TrustCommander TC_PRIVACY Functioneel 396 dagen 

TagCommander/TrustCommander TC_PRIVACY_CENTER Functioneel 396 dagen 

TagCommander/TrustCommander TCSESSION Functioneel Sessie* 

WM BE - Campaign Manager cm_pageview Publieksmeting 30 dagen 

WM BE - Campaign Manager cm_newsletter-confirmation Publieksmeting 30 dagen 

WM BE - Campaign Manager cm_rdv-confirmation Publieksmeting 30 dagen 

Cookies geplaatst door Architas nv     

Architas nv/MS Azure ARRAffinity Functioneel Sessie* 

Architas nv/MS Azure ARRAffinitySameSite Functioneel Sessie* 

Architas nv/MS Azure AI_buffer Functioneel Sessie* 

Architas nv/MS Azure ai_user Functioneel 396 dagen 

Architas nv/MS Azure ai_session Functioneel 396 dagen 

Architas nv/Web server ASP.NET_SessionId Functioneel Sessie* 

Architas nv/Episerver (Sets country status as SA) CountryCode Functioneel 365 dagen 

Architas nv/Episerver (Sets professional or 

retail) 

PageDisclaimer Functioneel 365 dagen 

Architas nv/Episerver (Sets root default/home 

page) 

SiteUrl Functioneel 365 dagen 

Architas nv/Episerver (Cookie accepted on SA 

site – will be deactivated when 

TrustCommander is implemented) 

cookiesAccepted 365 dagen 365 dagen 
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* Een sessie wordt gedefinieerd als alle interacties die u als gebruiker hebt op een website en 
gedurende een bepaalde periode. Als u de website verlaat of gedurende een bepaalde tijd inactief 
bent, wordt uw sessie beëindigd. 
 
Cookies aanvaarden 
  
Om uw surfervaring te verbeteren, wordt de keuze die u maakt met betrekking tot het aanvaarden of 
weigeren van deze cookies gedurende een periode van dertien maanden bewaard. Zo krijgt u niet bij 
elk bezoek aan de website een verzoek om uw cookies in te stellen.  
 
U hebt wel steeds de mogelijkheid om uw toestemming voor cookies te beheren en om uw 
toestemming in te trekken. Klik hiervoor op Mijn cookies instellen. 
 
Hoe u cookies beheert en een keuze maakt is anders in elke browser. Raadpleeg hiervoor het 
helpmenu van uw browser. Daar leest u hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Enkele 
voorbeelden: 

• voor Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-
cookies; 

• voor Safari™ https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac; 
• voor Chrome™ 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647; 
• voor Firefox™ 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies; 
• voor Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html. 

 
Ten slotte wijzen we erop dat indien u uw browser instelt om cookies te weigeren, bepaalde functies, 
pagina's en delen van de site niet toegankelijk zijn. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden 
gesteld.  
 
Hoe kan ik zien welke cookies er op mijn toestel staan en hoe verwijder ik ze? 
 
Als u wilt weten welke cookies op uw toestel staan of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in 
uw browser gebruiken. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via de onderstaande links. 
 

Firefox Chrome: Safari Internet Explorer  

Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge  

 
Indien u een andere browser gebruikt: Controleer of de procedure voor uw browser op de website 
www.allaboutcookies.org/manage-cookies staat. Deze site is alleen beschikbaar in het Engels. 
 

4. BEVEILIGING 

 
Vertrouwelijkheidsmaatregelen 
Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te beveiligen door een versterkte gegevensbescherming toe te 
passen via het gebruik van fysieke en logische beveiligingsmaatregelen die beantwoorden aan de 
regels van de kunst en aan de normen waaraan we moeten voldoen. 
 
Interne bedrijfsregels (Binding Corporate Rules - BCR) 
Architas nv, een volledige dochteronderneming van Architas Limited, volgt de interne bedrijfsregels 
van de groep AXA. Die vindt u hier: Privacy Policy | AXA. Deze regels garanderen een immaterieel en 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&amp;amp;hlrm=en&amp;amp;answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/supprimer-donnees-perso-firefox-android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/fr-be/HT201265
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-delete-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
https://www.axa.com/en/page/privacy-policy
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minimaal niveau van bescherming van uw gegevens door de verschillende bedrijven van de AXA Groep 
over de hele wereld. 
  
  
Controle van gegevensoverdrachten 
Architas nv kan uw informatie van tijd tot tijd delen met andere bedrijven of filialen van de groep AXA 
over de hele wereld en met derden die diensten aan ons verlenen of in onze naam diensten verlenen. 
Daarbij geldt een strikte controle op de doorgifte van uw gegevens, met name wanneer deze 
plaatsvindt buiten de Europese Unie en haar beschermende wetgeving, zoals het systematisch vragen 
van de nodige toestemmingen aan autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens zoals de 
CNIL. 
 

5. UW RECHTEN 

 
Recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking, portabiliteit, verzet 
U hebt het recht om: 

• toegang te krijgen tot uw gegevens; 

• te vragen om ze te corrigeren indien ze fouten bevatten; 

• te vragen om ze te verwijderen; 

• te vragen dat de verwerking ervan beperkt wordt; 

• te vragen dat ze overgedragen worden; 

• zich te verzetten tegen de verwerking ervan; 

• richtlijnen te geven over wat ermee moet gebeuren na uw overlijden. 
 
Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot cookies kunt u terecht op de website van 
de Gegevensbeschermingsautoriteit. Link: Cookies en andere traceringsmiddelen | 
Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).  
 
U kunt deze rechten bij Architas nv uitoefenen door een e-mail te sturen naar 
dpo.belgium@architas.com of door een brief te sturen naar de DPO van Architas nv, Vorstlaan 36 - 
1170 Brussel, RPR Brussel. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies
mailto:dpo.belgium@architas.com

