Politiezone Vlas, Westkust, Polder en
Riho : “WVL4”
Cookiebeleid in de politiezones Vlas, Westkust, Polder
en Riho: “WVL4” voor het gebruik van de website
‘CYBERCRIME”.
Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze website gebruik
van zogenaamde ‘cookies’.

Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het
toestel van de bezoeker.
De informatie die doormiddel van de cookies wordt ingezameld wordt gebruikt om de
zichtbaarheid en de inhoud van deze website te verbeteren en om deze zo meer aan
te passen aan de wensen van de bezoeker. Hierdoor wordt het gebruiksgemak van
deze website vergroot, vergemakkelijkt dit de toegang tot deze en verloopt de
navigatie sneller en efficiënter.
Op deze pagina wordt dan ook beschreven welke informatie de cookies verzamelen
en hoe we deze gebruiken.

Hoe we cookies gebruiken
Vanzelfsprekend willen we de privacy van de bezoeker van deze website maximaal
waarborgen en deze een optimale gebruikservaring bieden. Belangrijk om weten is
dat het gebruik van onze cookies veilig is en dat we de verzamelde gegevens niet
gebruiken om je persoonlijk te identificeren. We gebruiken cookies dan ook om
redenen die hierna verder worden beschreven.

De cookies die we gebruiken
Voor de goede werking van deze website gebruiken we op deze website enkel
zogenaamde functionele of noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig voor de goede
werking van deze website. Ze kunnen echter niet uitgezet worden en bieden de
bezoeker een aangepaste website-ervaring.

De cookies van derden
Deze website bevat vermeldingen naar websites, sociale media kanalen zoals
Facebook, Twitter en Instagram en/of informatie van derden. Wij wensen u er op te

wijzen dat wij deze websites en dergelijke niet controleren. De aanbieders van deze
websites, sociale media kanalen en/of informatie hebben ongetwijfeld hun eigen
privacybeleid, waardoor we aanraden om u over hun privacybeleid te informeren. De
politiezones Vlas, Polder, Riho en Westkust: “WVL4” aanvaarden daarvoor geen
enkele verantwoordelijkheid.

De cookies uitschakelen
U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Kijk hiervoor de instructies en/of de Help-functie van uw browser na.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies meestal resulteert in het
uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van een website. Zo kunnen
bepaalde grafische elementen op de website niet correct verschijnen of kunnen
linken niet correct werken.

Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De
politiezones Vlas, Polder, Riho en Westkust: “WVL4” werken de inhoud van de website
regelmatig bij en actualiseren deze regelmatig en leveren grote inspanningen opdat de ter
beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks
deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde
informatie. Indien de informatie die via deze website wordt verstrekte onjuistheden zou
bevatten of onbeschikbaar zou zijn, zullen de politiezones Vlas, Polder, Riho en
Westkust: “WVL4” de grootst mogelijke inspanning leveren om dit euvel zo snel mogelijk
recht te zetten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Wij bieden
geen garantie over de beschikbaarheid en veiligheid van deze website en kunnen zodoende
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden
door het gebruik ervan.

Meer informatie
Bent u dienaangaande steeds op zoek naar meer informatie, dan kan u steeds
contact met ons opnemen via een van volgende e-mailadressen:
pz.vlas.informatieveiligheid@police.belgium.eu .
pz.polder.informatieveiligheid@police.belgium.eu .
pz.riho.informatieveiligheid@police.belgium.eu .
pz.westkust.informatieveiligheid@police.belgium.eu .

