
 

 

COOKIEVERKLARING 
 
 

Op onze website van het EINSTEIN Atheneum maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. 
In deze cookieverklaring kom je meer te weten over het gebruik, instellen, blokkeren en verwijderen van 
dergelijke cookies.  
 
Lees ook onze privacyverklaring om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op 
persoonsgegevens verzameld via onze website en/of onze sociale mediapagina’s. Dit document vindt u op 
onze website www.einsteinatheneum.be. 
 
 

1. Gebruik van cookies 
 

 
Een cookie is een klein informatiebestand dat verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van jouw 
computer, smartphone of tablet telkens je onze website bezoekt. De cookies worden bij elk volgend bezoek 
aan onze website opnieuw door ons geconsulteerd om de toegang tot en de navigatie op onze website voor 
jou te vergemakkelijken en te personaliseren.  Via het gebruik van cookies kunnen we jouw voorkeuren 
immers onthouden en het gebruik van onze website sneller en efficiënter laten verlopen. 
 
Het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken laat ons echter niet toe om systematisch gegevens te 
verzamelen die ons in staat zouden stellen om jou als gebruiker van deze website te identificeren. Het laat 
ons louter toe de werking van onze website te analyseren, de belangen van onze gebruikers te begrijpen 
en de effectiviteit van de inhoud van onze website na te gaan. 
  
 

2. Soorten cookies 
 

 
Op onze website gebruiken wij volgende soorten cookies: 
 

• Functionele cookies. Deze cookies zorgen voor de goede werking van onze website. Deze laten 
bijvoorbeeld toe je login- of registratiegegevens te onthouden. 
 

• Analytische cookies. Via deze cookies zijn wij in staat na te gaan welke pagina’s van de website je 
bezoekt, waar jouw computer is gelokaliseerd, enz. Op basis van deze statistieken kunnen wij de 
werking van onze website verbeteren.  

 
 
3. Blokkeren of verwijderen van cookies  

 
 
Indien wij voor het gebruik van de hierboven vermelde cookies uw toestemming nodig hebben, zullen wij 
deze cookies enkel gebruiken indien we hiervoor van u een rechtsgeldige toestemming hebben bekomen.   
Voor het gebruik van functionele en/of analytische cookies is uw toestemming echter niet vereist. 
 



 

 

Door je browserinstellingen te wijzigen, kan je zelf het gebruik van cookies beheren en zelfs het gebruik van 
sommige soorten cookies weigeren en blokkeren. Het blokkeren van bepaalde cookies kan er wel toe leiden 
dat sommige functies op onze website niet kunnen worden gebruikt. Daarenboven kan je op elk moment 
via je browserinstellingen je toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies intrekken. 
 

4. Contact 
 

Voor vragen omtrent deze cookieverklaring kan je contact opnemen met onze school via 
privacy@einsteinatheneum.be.  
 
Voor meer algemene vragen omtrent bescherming van persoonsgegevens binnen GO! Scholengroep Gent 
of binnen het Gemeenschapsonderwijs, kan je ofwel terecht bij de Verantwoordelijke voor 
Gegevensbescherming aangesteld op niveau van GO! Scholengroep Gent (privacy@scholengroep.gent) 
ofwel bij de Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld op niveau van het GO! Centraal (dpo@g-
o.be). 
 
 
 
  
 


