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1. Wat is een cookie?
Cookies zijn bestandjes die op uw computer of smartphone worden geplaatst. Elke cookie heeft een
eigen unieke identificatiecode, verbonden met uw computer of smartphone. Cookies zorgen ervoor
dat u geen negatieve consumptie-ervaring heeft op uw favoriete website, aangezien cookies uw
handelingen en voorkeuren onthouden. Zo hoeft u niet bij elk gebruik uw weergavevoorkeuren op te
geven, zoals lokalisatie, lettergrootte of taalkeuze.
Deze “cookies” worden opgeslagen in het werkgeheugen van uw computer. Ze worden niet gebruikt
om u te identificeren maar ze slaan wel de informatie op over hoe uw computer de website gebruikt
(bezochte pagina’s, datum en tijdstip van bezoek, enz.), die wij bij een volgend bezoek kunnen lezen.
De middelen en doeleinden voor gegevensverwerking rond het verzamelen van cookies worden
bepaald door het VVV-kantoor van Les Menuires, 1269 avenue de La Croisette, 73440 Les Belleville.
Het VVV van Les Menuires handelt als verantwoordelijke voor de verwerking, volgens de Bepalingen
betreffende Persoonsgegevens en met name de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met het verwerken van Persoonsgegevens en het
vrije verkeer van die gegevens.
Het VVV van Les Menuires zorgt met veel belang en nauwkeurigheid voor de bescherming van
privacy en Persoonsgegevens, alsook voor de naleving van de bepalingen van de van kracht zijnde
wetgeving.
Dit cookiebeleid (hierna “het beleid”) heeft als doel om u eenvoudige en duidelijke informatie te
verstrekken over de wijze waarop uw gegevens worden verzameld met behulp van cookies op de
website.

2. Worden er cookies geplaatst terwijl ik de website bezoek?
Tijdens uw eerste bezoek op de website informeert een venster u over de aanwezigheid van cookies
en verzoekt u uw keuze aan te geven. Volgens de geldende regelgeving worden cookies pas geplaatst
als u ze aanvaardt. U kunt te allen tijden informatie raadplegen over cookies en instellingen wijzigen
om cookies te aanvaarden of te wijzigen via het cookiebeheer onderaan elke webpagina of door uw
browserinstellingen te wijzigen.

3. Welke gegevens worden er via cookies verzameld?
Cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen met betrekking tot een apparaat, en dan met
name:
Eén of meerdere technische identificatiecodes om uw router te herkennen,
De datum, het tijdstip en de duur van de verbinding van een apparaat met een
website,
Het webadres van de herkomstpagina van het apparaat dat de website bezoekt,
Het besturingssysteem van het apparaat (bijv.: Windows, MacOs, Linux, Unix, enz.),
Het type browser en de door het apparaat gebruikte versie (Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome, Opera, enz.),
Het merk en het model van de smartphone of tablet,
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De mogelijke downloadfouten,
De taal van het browserprogramma dat door het apparaat wordt gebruikt,
De kenmerken van de geraadpleegde en gedeelde inhoud.

4. Wat zijn de doeleinden van de verzamelde cookies?
Wij kunnen op de website verschillende type cookies plaatsen, voor meerdere doeleinden:
Personalisatie-cookies en cookies die nodig zijn voor het functioneren van de
website: dankzij deze cookies kunt u de belangrijkste functies van de website gebruiken en
dan met name het opslaan van informatie tussen twee websitebezoeken op eenzelfde
apparaat, het opslaan van inloggegevens of onderdelen voor persoonlijke browsergegevens
(taalkeuze of weergave). Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Ze zijn
noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Wanneer u weigert deze cookies op
te slaan op uw apparaat of browser, of wanneer u reeds opgeslagen cookies verwijdert,
wordt u geïnformeerd dat uw websitebezoek en browse-ervaring kunnen worden beperkt.
Analytische cookies, cookies voor statistieken of het meten van websitebezoek geven
ons informatie over het gebruik en de bezoekersaantallen op de website en helpen ons het
websitebezoek te verbeteren. Statistieken, bezoekers- en gebruiksaantallen van de
verschillende onderdelen op de website (bezochte pagina’s en inhoud, bezoekerstrajecten)
worden bijvoorbeeld gebruikt om het belang en de ergonomie van de website te verbeteren.
Sociale media cookies die door sociale media worden geplaatst wanneer u inhoud
van onze websites deelt met anderen, of wanneer u uw mening geeft over deze inhoud door
het gebruik van knoppen. Deze cookies worden uitsluitend geplaatst met uw toestemming
via het venster dat verschijnt bij uw eerste bezoek. Wij hebben geen enkele controle over de
processen die sociale media gebruiken voor het verzamelen van informatie over uw bezoek
op onze websites en de persoonsgegevens waar zij over beschikken. Wij nodigen u uit om
hun beleid voor het beschermen van persoonsgegevens te raadplegen, met informatie over
uw rechten, en om uw privacy-instellingen te beheren.
Cookies van derden zijn cookies die niet door de websiteprovider worden gemaakt,
maar door een derde partij die advertenties gebruikt. Cookies van derden verzamelen vooral
informatie van belang voor marketingdoeleinden, zoals leeftijd, oorsprong of geslacht, maar
ook gegevens over gebruikersgedrag. Hiermee zijn het doeltreffende middelen voor online
marketing, zoals persoonlijke advertenties.

Website lesmenuires.com
NOM DU COOKIE
uuid2

IDE

FINALITÉ

DURÉE DE
CONSERVATION

Marketing (permet de
distinguer les
navigateurs et les
appareils)
90 days
Marketing (présente des
annonces Google Ads aux
utilisateurs sur des sites 390 days

FOURNISSEUR

TRANSFERTS
HORS UE

Xandr, Inc

NON

Google Ads

OUI
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AFFICHE_W

easyCap
Ecdstpds
ecdstpds_etsync

c4d

Capping
ecdstpds1
ecdstpds2
ecdstpds3
ecdstpds4
ecdstpds5
ecdstpds6
ecdstpds7
ecdstpds8
ecdstpds9
ecdstpds10

Livraison

_fbp
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n'appartenant pas à
Google)
Social media (utilisé pour
fournir, mesurer et
améliorer la pertinence
des publicités)
90 days
Marketing
(Personnalisation et
affiche en fonction des
paramétrages de votre
navigateur)
393 days
Marketing (Etablir un
profil des centres
d'intérêt de l'utilisateur
pour afficher une
publicité pertinente)
14 days
Marketing (Collecte des
données sur les
préférences de
l'internaute et / ou ses
interactions avec le
contenu de campagnes
web)
300 days
Marketing (Etablir un
profil des centres
d'intérêt de l'utilisateur
pour afficher une
364 days, 15
publicité pertinente)
hours, 33 minutes

Facebook
(Meta)

OUI

Weborama

NON

Squadata

NON

GRAPHINIUM

NON

Squadata

NON

Squadata

NON

Squadata

NON

Facebook
(Meta)

OUI

Marketing (Etablir un
profil des centres
d'intérêt de l'utilisateur
pour afficher une
publicité pertinente)
13 days
Marketing (Etablir un
profil des centres
d'intérêt de l'utilisateur
pour afficher une
publicité pertinente)
Marketing (Utilisé par
Facebook pour fournir
une série de produits
publicitaires tels que les
offres en temps réel
d'annonceurs tiers)

364 days, 15
hours, 33 minutes

90 days
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_ga

_gat

_gid

_hjAbsoluteSessio
nInProgress

_hjFirstSeen

_hjIncludedInPage
viewSample

_hjIncludedInSessi
onSample

_hjLocalStorageTe
st
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Measurement (Enregistre
un identifiant unique
utilisé pour générer des
données statistiques sur
la façon dont le visiteur
utilise le site)
730 days
Measurement (Utilisé par
Google Analytics pour
diminuer radicalement le
taux de requêtes)
1 minutes
Measurement (Enregistre
un identifiant unique
utilisé pour générer des
données statistiques sur
la façon dont le visiteur
utilise le site)
1 days
Measurement (utilisé
pour compter combien
de fois un site a été visité
par différents visiteurs.
On fait cela en attribuant
à chaque visiteur un
identifiant aléatoire.
Ainsi, le visiteur ne doit
pas s'inscrire deux fois) 30 minutes
Measurement (utilisé
pour déterminer si le
visiteur a visité le site
auparavant ou s'il s'agit
d'un nouveau visiteur sur
le site)
30 minutes
Marketing (Utilisé pour
détecter si la navigation
et les interactions de
l'utilisateur sont incluses
dans l'analyse des
données du site web)
2 minutes
Measurement (Enregistre
des données sur le
comportement des
visiteurs sur le site Web .
Ceci est utilisé pour
l'analyse interne et
l'optimisation du site)
2 minutes
Measurement (Utilisé
pour vérifier si le script
de suivi hotjar peut
utiliser la mémoire
0 sec (created and
locale)
delete)

Google
Analytics

OUI

Google
Analytics

OUI

Google
Analytics

OUI

HotJar

NON

HotJar

NON

HotJar

NON

HotJar

NON

HotJar

NON
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_pk_id.*

_pk_ses.*

_pk_testcookie.*
Cookie

mics_lts
mics_uaid
mics_vid
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Measurement (Recueille
des statistiques sur les
visites du site web par
l'utilisateur, telles que le
nombre de visites, le
temps moyen passé sur
le site et quelles pages
ont été consultées)
365 days
Measurement (Recueille
des statistiques sur les
visites du site web par
l'utilisateur, telles que le
nombre de visites, le
temps moyen passé sur
le site et quelles pages
ont été consultées)
30 minutes
Measurement (utilisé
pour stocker quelques
détails sur l'utilisateur,
comme l'identifiant
unique du visiteur)
393 days
Measurement (des
cookies à courte durée
de vie utilisés pour
stocker temporairement
des données pour la
visite)
30 minutes
Measurement (est créé
0 sec (created and
et doit être ensuite
then
directly
directement supprimé ; deleted ; used to
utilisé pour vérifier si le check whether the
navigateur du visiteur
visitor's
browser
accepte les cookies)
supports cookies)
Function (host-only
cookie ; navigation site) 365 days
Marketing (Collecte des
données sur les
préférences de
l'internaute et / ou ses
interactions avec le
contenu de campagnes
web. Cette information
est utilisée sur plateformes de campagne
CRM par les propriétaires
de sites web pour la
promotion d'événements
ou de produits)
365 days

HotJar

NON

HotJar

NON

Piwik
(Matomo)

Pro NON

Piwik
(Matomo)

Pro NON

Piwik
(Matomo)

Pro NON

LesMenuires
Purch
Inc.

NON

Group, NON
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Site st-martin-belleville.com
NOM DU COOKIE
FINALITÉ
Marketing ( Utilisé
pour vérifier si le
navigateur de
l'utilisateur accepte
test_cookie
les cookies)
Function (Informations
sur le consentement
dans un format de
consentement
__cmpcccu*
personnalisé)
Function (Chaîne de
consentement de l'IAB
CMP Framework (TCF)
v2 spécifique à un seul
compte dans notre
__cmpconsent*
plateforme)
Function (établir la
communication entre
le serveur web et le
navigateur, et stocke
temporairement des
informations sur votre
PHPSESSID
session)
Function (Informations
sur le consentement
dans un format de
consentement
COOKIE_MANAGER
personnalisé)
Function (établir la
communication entre
le serveur web et le
navigateur, et stocke
temporairement des
informations sur votre
PHPSESSID
session)
Measurement
(Enregistre un
identifiant unique
utilisé pour générer
des données
statistiques sur la
façon dont le visiteur
_ga
utilise le site)
Measurement (Utilisé
par Google Analytics
_gat_*
pour diminuer

DURÉE DE
FOURNISSEUR TRANSFERTS
CONSERVATION
HORS UE
Google Ads

OUI

Consent
Manager

NON

Consent
Manager

NON

Ingenie

NON

Ingenie

NON

Ingenie

NON

Google
Analytics

OUI

Google
Analytics

OUI

14 minutes, 14
seconds

365 days

31 minutes

Session time

Sera supprimé

Session time

390 days

43 seconds
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_gid

_GRECAPTCHA

rc::a

rc::d-*
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radicalement le taux
de requêtes)
Function (Utilisé par
Google AdSense pour
expérimenter
l'efficacité de la
publicité sur de divers
sites Web en utilisant
leurs services)
90 days
Measurement
(Enregistre un
identifiant unique
utilisé pour générer
des données
statistiques sur la
façon dont le visiteur
utilise le site)
1 days
Function (assurer la
protection contre le
spam)
180 days
Function (lire et filtrer
les demandes des
bots)
persistent
Function (lire et filtrer
les demandes des
bots)
persistent

Google
Manager

Tag OUI

Google
Analytics

OUI

Google General

OUI

Google
Recaptcha

OUI

Google
Recaptcha

OUI

5. Wie plaatst er cookies op de website?
De organisaties die cookies op de website plaatsen zijn:
De uitgever van de website, het VVV-kantoor van Les Menuires en Saint-Martin-deBelleville evenals de leveranciers OpenGateWay en Consent Manager, dat wil zeggen de
technische dienstverleners die uw bezoekersgegevens verwerken voor het VVV van Les
Menuires en Saint-Martin-de-Belleville,
Uitgevers van sociale media die cookies op de website kunnen plaatsen zijn:
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
-

Google Analytics, Google Tag manager, Squadata,…

-

Onze marketing partners: Skaping, Roundshot, Weebnb.

6. Hoe geef ik toestemming voor het plaatsen van cookies?
Voor het plaatsen van cookies rond het meten van websitebezoek, personalisatie van inhoud, sociale
media cookies en advertentie cookies is uw toestemming nodig. Uw toestemming wordt gevraagd via
het venster dat bij uw eerste websitebezoek verschijnt. Voor alle genoemde doeleinden kunt u
kiezen om het plaatsen van cookies te aanvaarden, te weigeren of naar keuze in te stellen. U kunt te
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allen tijde uw toestemming intrekken door onderaan elke webpagina het cookiebeheer te
raadplegen.

7. Hoe kan ik cookies instellen op de verschillende internet browsers?
U kunt uw browser instellen om alle type cookies te aanvaarden of te weigeren, tijdelijk cookies te
verwijderen of te kijken wanneer een cookie wordt aangemaakt, wat de geldigheidsduur en de
inhoud ervan is en de plaatsing ervan op uw harde schijf weigeren.
U kunt op elk moment ervoor kiezen om deze cookies te blokkeren of uit te schakelen door de
internet browser van uw computer, tablet of smartphone in te stellen, naar gelang de instructies van
uw internetprovider, beschikbaar op de hieronder genoemde websites:
Via Internet Explorer
Open het “Tools” menu en selecteer “Internet opties”, klik onder “Privacy” op “Geavanceerd” en kies
de gewenste instellingen of volg deze link:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Via Microsoft Edge:
Open het “Tools” menu en selecteer “Internet opties”, klik onder “Privacy” op “Geavanceerd” en kies
de gewenste instellingen of volg deze link:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Via Mozilla Firefox
Open het “Tools” menu en selecteer “Opties”, klik op “Privacy” en kies de gewenste instellingen of
volg deze link:
https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Via Safari Mac/Iphone/Ipad
Kies "Safari > Voorkeuren" en klik op "Veiligheid” in het menu “Cookies aanvaarden" en kies de
gewenste instellingen of volg deze link:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 ou
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Via Google Chrome
Open het configuratiemenu (via het tandwieltje), selecteer "Opties", klik op "Geavanceerde opties",
klik in het menu "Privacy” op "Instellingen voor inhoud" en kies de gewenste instellingen of volg deze
link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Via iOs
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
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Daarnaast kunt u in het “help” menu van uw browser “cookies” intypen voor toegang tot instructies
over instellingen.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de Franse CNIL:
https://www.cnil.fr/cnil-direct/question/198>
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