Verklaring over cookies
Neem een kijkje op de pagina ‘Uw privacy’ < https://www.tuifly.be/nl/legal/privacy >
om meer te ontdekken over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.
Onze websites maken gebruik van cookies. Die maken het mogelijk om uw computer te
herkennen als u verbinding maakt met onze website, maar we kunnen u niet persoonlijk
identificeren.
U kunt uw browserinstellingen gemakkelijk aanpassen om cookies te weigeren, maar
dan kunt u niet langer genieten van alle functies op onze websites.

Welke types cookies gebruiken we?
Hier is een overzicht van welke types cookies op onze websites terug te vinden zijn en
waarvoor ze dienen:
Application Cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze
website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is.
Zonder deze cookies zou u geen
zoekopdrachten kunnen uitvoeren en niet
online kunnen boeken bij ons.

PHPSESSID

Analytical Cookies
Deze cookies geven ons inzicht in hoe onze _utma
_utmb
klanten de website gebruiken, zodat wij
_utmc
die nog meer kunnen verbeteren.
We gebruiken ook cookies om na te gaan
welke marketingkanalen het meeste
bezoekers lokken. Zo kunnen we onze
partners belonen als u een reis boekt bij
ons.

_utmz
_ga

optimizelyEndUserId
optimizelyBuckets
optimizelyPendingLogEvents

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met de manier waarop we cookies
gebruiken zoals beschreven in onze Verklaring over cookies.

Cookies – de feiten
Hier vindt u alles terug over wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden, die door ons of onze partners worden opgeslagen op uw
harde schijf. Ze laten ons toe uw computer, of elk ander apparaat waarmee u een
internetverbinding heeft, te herkennen, maar dit slaat nooit op u persoonlijk. Deze
informatie wordt dan teruggestuurd naar onze server terwijl u surft op onze website.
Cookies identificeren elke computer (laptop, tablet-pc, etc.) individueel. Dit betekent dat,
als u een computer en een laptop gebruikt, verschillende gegevens zullen worden
verzameld voor allebei.
U kunt meer informatie terugvinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
Cookies kunnen ingesteld worden door de eigenaar van de website die u bezoekt. Die
zijn beter bekend onder de naam 1st Party Cookies. Partnerwebsites kunnen ook 3rd
Party Cookies instellen. Enkel de eigenaar van de cookie kan de anonieme verzamelde
informatie zien.
U kunt ervoor kiezen om alle cookies te aanvaarden, 3rd Party Cookies te weigeren of alle
cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u cookies weigert,
zullen sommige functies van onze website niet optimaal functioneren.

Hoe gebruiken wij cookies?
We gebruiken cookies om meer te weten te komen over hoe u onze website gebruikt. Ze
gaan bijvoorbeeld na welke zoekopdrachten u uitvoert of welke voorkeuren u heeft.
Door deze informatie kunt u onze website bezoeken en kunnen wij u relevante
aanbiedingen tonen en meer te weten komen over hoe onze klanten de website
gebruiken.


Uw zoekopdrachten volgen
Als u een bepaalde vakantie hebt opgezocht, onze website verlaat en daarna
terugkomt, zal de zoekmachine uw informatie hebben bewaard, zodat u niet alles
opnieuw moet invullen.
Als u een lijst met favorieten hebt aangemaakt, maar die bent vergeten te
bewaren aan de hand van uw e-mailadres, zullen wij die lijst voor u bewaren via
een cookie. Hierdoor kunt u uw lijst makkelijk terugvinden wanneer u onze
website opnieuw bezoekt met dezelfde computer als de vorige keer.



Uw ervaring optimaliseren
We gebruiken cookies en software om na te gaan, te meten en te analyseren hoe
onze klanten onze website gebruiken. We benutten deze informatie om te
begrijpen wat u nodig heeft. Dit helpt ons in onze zoektocht naar toekomstige
producten zoals vliegroutes en nieuwe reizen.
We kunnen ook nagaan hoe u surft op onze website, zodat we fouten kunnen
terugvinden die u belemmeren in alle functies optimaal te gebruiken. De

gegevens die we verzamelen via cookies is heel belangrijk om uw ervaring te
optimaliseren.


Advertenties op andere websites
Wanneer u een van onze partnersites bezoekt, zou het kunnen dat u op een
advertentie botst die te maken heeft met uw laatste zoekopdracht op onze
website. We werken samen met reclamenetwerken, die cookies gebruiken om
informatie te verzamelen over uw voorkeuren. Dit betekent dat we u
advertenties kunnen tonen die overeenkomt met uw wensen.

Uw cookie-instellingen aanpassen
Cookies weigeren
U kunt uw browser instellen, zodat u alle of juist geen cookies accepteert. U kunt ook
kiezen welke cookies u wel of niet wenst of vragen om een melding te krijgen wanneer
een cookie geactiveerd wordt. Bekijk de ‘Help’-functie in uw browser voor meer
informatie.
Cookies weigeren nadat u ze eerst toeliet
Als u plots toch cookies wilt weigeren, kunt u in uw browser via een optie alle cookies
verwijderen, die al in het geheugen zitten. Bekijk de ‘Help’-functie in uw browser voor
meer informatie. U zult dan uw instellingen moeten wijzigen om in de toekomst niet
langer cookies toe te laten.
Als u cookies weigert, zult u niet van alle opties op onze website kunnen genieten.

