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Bij META (“Wij”, “ons”, “onze”) streven we ernaar de privacy en veiligheid te eerbiedigen van gegevens 

die we verzamelen van bezoekers die onze websites gebruiken, terwijl we optreden als Controller van 

persoonlijke data onder de relevante beschermingsregels en -reguleringen. Onze websites gebruiken 

cookies, in combinatie met pixels, lokale opslagelementen en gelijkaardige technologieën (gezamenlijk 

“cookies” tenzij anders vermeld) om u te onderscheiden van andere gebruikers van de websites. Dit 

helpt ons om u een goede ervaring te bieden, onze services te verbeteren en om advertenties en 

content te personaliseren terwijl u de websites gebruikt. 

Dit cookie policy (“Cookie Policy”) beschrijft de soorten cookies die we op onze websites gebruiken en 

onze doeleinden om ze te gebruiken. 

Dit Cookie Policy is van toepassing op de websites en platformen in het META-netwerk, bestaande uit: 

• www.4gamers.be 

• www.riv4l.com 

Indien u vragen heeft over dit Cookie Policy, gelieve ons dan te contacteren via privacy@teammeta.eu. 

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht bij ons Privacy Policy. Indien u vragen of 

opmerkingen heeft over deze kennisgeving of de privacy van gegevens, gelieve ons te contacteren via 

privacy@teammeta.be. 

Gelieve dit Cookie Policy aandachtig te lezen voor details over hoe wij cookies, en de informatie die ze 

van en over u verzamelen, gebruiken. 

 

1. Definities van cookies 

Een cookie is een klein bestand van letters en getallen dat wij bewaren in uw browser of op de harde 

schijf van uw toestel, die als het geheugen van een computer is. 

First- en third-party cookies: of een cookie “first-“ of “third-party” is, hangt af van het domein dat de 

cookie plaatst. 

1. First-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een website die op dat moment 

wordt bezocht door de gebruiker (bijvoorbeeld cookies die door ons websitedomein worden 

geplaatst). 

2. Third-party cookies zijn cookies die door een ander domein worden geplaatst dan het domein 

van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt 

http://www.4gamers.be/
http://www.riv4l.com/
mailto:privacy@teammeta.eu
https://docs.gameplay.be/privacy
mailto:privacy@teammeta.be
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en een andere entiteit plaatst via die website een cookie, dan zou dit een third-party cookie 

zijn. 

Permanente cookies: deze cookies blijven op het toestel van een gebruiker staan voor een periode die 

gespecifieerd is in de cookie. Ze worden telkens geactiveerd wanneer de gebruiker de website bezoekt 

die de cookie in kwestie heeft gecreëerd. 

Sessiecookies: deze cookies laten beheerders van een website toe om de acties van een gebruiker 

tijdens een browsersessie te linken. Een browsersessie start wanneer een gebruiker het 

browservenster opent en eindigt wanneer het browservenster weer wordt gesloten. Sessiecookies 

worden tijdelijk gecreëerd. Eens u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. 

 

2. Welke cookies gebruiken wij en waarom? 

In het algemeen gebruikt een website cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de 

website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en laat 

ons ook toe de websites te verbeteren. De cookies die we op onze websites kunnen gebruiken, kunnen 

als volgt gecategoriseerd worden: 

1. Strikt noodzakelijk 

2. Prestatiegericht 

3. Functioneel 

4. Targeting 

Sommige cookies kunnen meer dan een van deze doeleinden vervullen. 

“Strikt noodzakelijke” cookies laten u op de website surfen en stellen u in staat essentiële features te 

gebruiken, zoals beveiligde omgevingen. Zonder deze cookies kunnen we de gevraagde services niet 

voorzien. 

Wij kunnen deze strikt noodzakelijke cookies gebruiken om: 

• U te identificeren als zijnde ingelogd op onze website en om u toegang te verlenen 

• Te verzekeren dat u met de juiste service op de website verbinding maakt wanneer wij 

aanpassingen doorvoeren aan de manier waarop de website werkt 

• Veiligheidsdoeleinden te bewerkstelligen 

Indien u deze cookies verhindert, kunnen wij niet garanderen hoe de website of de veiligheid van de 

website zich zal gedragen tijdens uw bezoek. 
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“Prestatiegerichte” cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke 

pagina’s u bezoekt, en of u foutmeldingen krijgt. Deze cookies verzamelen geen informatie die u 

zouden kunnen identificeren en zijn enkel bedoeld om de werking van de website te verbeteren, de 

interesses van bezoekers te begrijpen en de effectiviteit van onze advertenties te meten. 

Wij kunnen deze prestatiegerichte cookies gebruiken om: 

• Webanalyses uit te voeren: statistieken voorzien over hoe de website gebruikt wordt 

• Partnertracking uit te voeren: feedback voorzien voor partners als een van onze bezoekers ook 

hun website heeft gezocht 

• Data te verkrijgen omtrent het aantal bezoekers van de website dat een product of service 

heeft bekeken 

• Ons te helpen om de website te verbeteren door foutmeldingen te meten 

• Verschillende ontwerpen voor de website te testen 

Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door derde partijen. 

“Functionele” cookies worden gebruikt om services te voorzien en om instellingen te onthouden om 

uw bezoek te verbeteren. 

Wij kunnen deze functionele cookies gebruiken om: 

• Instellingen te onthouden die je hebt ingesteld, zoals layout, tekstgrootte, voorkeuren en 

kleuren 

• Te onthouden of wij u reeds hebben gevraagd om een enquête in te vullen 

• Te onthouden of u met een specifieke component of lijst op de website heeft gewerkt zodat 

die niet herhaald wordt 

• U te tonen wanneer u ingelogd bent op de website 

• Ingesloten video content te voorzien en te tonen 

Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door derde partijen. 

“Targeting” cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites en aan andere websites, apps 

en online services te traceren, inclusief de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd, 

wat ons toelaat om u gerichte advertenties en content te tonen op onze website. 

Wij kunnen deze targeting cookies gebruiken om: 

• Gerichte advertenties en content te tonen binnen de website en elders op het internet 
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• De manier waarop wij gepersonaliseerde advertenties en content afleveren te verbeteren, en 

om het succes van advertentiecampagnes op onze websites of elders op het internet te meten 

 

3. Wanneer hebben wij uw toestemming nodig? 

Alle cookies vereisen in principe uw toestemming. Enkel strikt noodzakelijke cookies worden standaard 

gebruikt omdat u anders onze website niet kan bezoeken. 

Wij vragen uw toestemming voor ons gebruik van cookies. U kan uw toestemming geven door op de 

gepaste knop te drukken in de pop-up die aan u getoond wordt. Als u geen toestemming wil geven of 

uw toestemming op welk moment dan ook voor welke cookies dan ook wenst in te trekken, zal u 

cookies via uw browserinstellingen moeten verwijderen en blokkeren; zie hieronder voor meer 

informatie over hoe u dit kan doen. Gelieve er rekening mee te houden dat deze cookies uitschakelen 

de functionaliteit van onze websites zal beïnvloeden en u mogelijk verhindert om toegang te hebben 

tot bepaalde features op onze websites. 

 

4. Hoe cookies verwijderen en blokkeren 

De meeste webbrowsers laten via hun instellingen enige controle toe over de meeste cookies. Indien 

u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief de strikt noodzakelijke 

cookies), is het mogelijk dat u geen toegang meer heeft tot onze websites of delen ervan. Tenzij u uw 

browser zodanig heeft ingesteld dat cookies geweigerd worden, zal ons systeem cookies installeren 

van zodra u onze websites bezoekt. 

Uw Cookie Instellingen aanpassen. De browserinstellingen om uw cookie instellingen aan te passen 

zijn doorgaans terug te vinden in het “instellingen” of “voorkeuren” menu van uw internetbrowser. 

Om deze instellingen te begrijpen, kunnen onderstaande links handig zijn. Anders moet u de “Help” 

optie van uw internetbrowser gebruiken voor meer details. 

• Cookie instellingen in Internet Explorer 

• Cookie instellingen in Firefox 

• Cookie instellingen in Chrome 

• Cookie instellingen in Safari 

 

 

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
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5. Ons contacteren 

Indien u vragen heeft, kunt u ons steeds contacteren via privacy@teammeta.be. 

mailto:privacy@teammeta.be

