
 
 
 

Cookie policy 

1. Inleiding 

1.1  Onze website gebruikt cookies. 

1.2  Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het ter beschikking stellen van 
https://konnekt.careersvragen wij u om toestemming voor het gebruik van cookies 
wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.  

 

2. Over cookies 

2.1 Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een 
webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. 
De identifier wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een 
pagina van de server aanvraagt. 

2.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie 
wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, 
tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie 
daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser 
wordt gesloten. 

2.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, 
maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de 
informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. 

 

3. Cookies die we gebruiken 

 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: 

First-Party Cookies 
      

STRICT NECESSARY 

Cookie Duur Doel 
ForceFlashSite Session When viewing a mobile 

Site (old mobile under 
m.domain.com) it will 
force the server to 
display the non-mobile 
version and avoid 
redirecting to the 
mobile site        

hs Session Security 



 
 
 

smSession Persistent (Two days or 
two weeks) 

Identifies logged in site 
members 

XSRF-TOKEN Session Security 
 

 

FUNCTIONALITY 

Cookie Duration Purpose 
svSession Persistent (Two years) Identifies unique visitors 

and tracks a visitor’s 
sessions on a site 

SSR-caching Session Indicates how a site was 
rendered. 

smSession Persistent (Two weeks) Identifies logged in site 
members 

 

Third-Party Cookies 
 

FUNCTIONALITY 

Cookie Duration Purpose 
TS* Session Security 
TS01******* Session Security 
TS015217d5 Session Security 

TS01e85bed Session Security 

TS01aa819e Session Security 

 

4. Managing cookies 

4.1 De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het accepteren van cookies te weigeren 
en om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot 
browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter actuele informatie verkrijgen 

over het blokkeren en verwijderen van cookies.: 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome); 

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences (Firefox); 

(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); 

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies (Internet Explorer); 

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and 



 
 
 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
(Edge). 

6.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid 

van veel websites.. 

6.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken. 

 

7. Cookie voorkeuren 

7.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies beheren zoals hierboven 
vermeld. 

 

8. Onze gegevens 

8.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fairtual Technologies BV.  

8.2 Wij zijn ingeschreven in België onder KBO nummer BE0899.916.411 en onze 
maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Koningin Elisabethlaan 18, 8000 Brugge 
(België). 

8.3 Onze hoofdzetel is gevestigd aan de Koningin Elisabethlaan 18, 8000 Brugge (België). 

8.4 U kan ons contacteren: 

(a) per post, naar Koningin Elisabethlaan 18, 8000 Brugge (Belgium); 

(b) via het contactformulier op onze website: https://www.konnekt.careers/contact; 

(c) per telefoon, op 0032 800 62 605; of 

(d) per e-mail, via info@konnekt.careers  


