
1 Algemeen

1.1 Inleiding

Wij gebruiken verschillende technologieën op onze website, waarvan sommige door onszelf (eerste partij) en 
andere door andere organisaties (derde partij) worden gecontroleerd.

Deze technologieën omvatten (maar zijn niet beperkt tot) cookies, scripts, lettertypes en afbeeldingen;
waarvan sommige noodzakelijk worden geacht om de website aan u te kunnen aanbieden en andere om ons 
inzicht in uw gebruik van onze website te vergroten; om u te helpen bij onze marketingactiviteiten en andere 
doeleinden, zoals hieronder uitgelegd.

Volgens de Europese wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor elk gebruik van deze 
technologieën dat niet als noodzakelijk wordt beschouwd, en om u te voorzien van duidelijke
informatie over wat deze technologieën doen; en met welke derden we samenwerken.

2 Technologie

2.1 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met specifieke informatie over uw gebruik van onze website - zoals 
inloggegevens, artikelen in een winkelwagentje en tracking identifiers.

Cookies worden ingesteld door onze webserver en de webservers van derden die wij op onze website inzetten; 
en kunnen door diezelfde servers worden gelezen, bijgewerkt of verwijderd, elke keer dat u onze website 
bezoekt, op basis van het type cookie dat het is.

Cookies die slechts betrekking hebben op één enkele sessie (een enkel bezoek aan onze website) worden 
automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit - deze worden doorgaans als noodzakelijk beschouwd
om de website aan u te kunnen aanbieden.

Andere cookies (zoals tracking cookies of authenticatiecookies) worden vaak voor een langere periode 
opgeslagen, van dagen tot jaren.

Sommige cookies kunnen van invloed zijn op uw fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming en 
hebben daarom uw toestemming nodig om ze te kunnen openen of opslaan op uw apparaat. Daarom beperken 
we ons gebruik van cookies zoals hieronder uitgelegd.

2.2 Wie stelt ze in?

Cookies  van  de  eerste  partij  worden opgeslagen  en  benaderd  door  onze  webserver;  cookies  van
derden worden opgeslagen en benaderd door andere organisaties, zoals aanbieders van analyses en
adverteerders.

2.3 Hoe gebruiken we cookies?

Cookies op onze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt, maar over het algemeen wordt het 
gebruik hiervan in de volgende categorieën onderverdeeld:



 Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Ze omvatten 
bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website.

 Analytische/prestatiecookies: Deze cookies worden ingesteld door onze analyse-aanbieders en stellen ons 
in staat om bepaalde informatie over u te registreren, zoals de pagina's die u op onze website bezoekt, hoe 
vaak u onze website bezoekt en links die u aanklikt. 

Bovendien kunnen zij, wanneer u verbinding maakt met onze analytics provider om de cookie in te stellen, 
ook andere informatie over u verzamelen, zoals uw geografische locatie, uw IP-adres, welk type apparaat u 
gebruikt en diverse informatie over het apparaat. Deze informatie kan worden gebruikt om een unieke 
vingerafdruk te maken om u verder te identificeren op andere websites die u mogelijk bezoekt en kan 
worden gebruikt om een profiel aan te maken van uw online activiteiten en interesses.

 Marketing Cookies: Cookies die door onze marketingproviders worden ingesteld, worden gebruikt om uw 
online activiteiten te volgen, zodat we een profiel kunnen aanmaken en een beter inzicht kunnen krijgen in 
uw interesses.

3 Keuze m.b.t. technologieën

Essentiële technologieën worden zonder uw voorafgaande toestemming in uw webbrowser geplaatst. 

Deze worden gebruikt om de functionaliteit van de site in stand te houden. Alle niet-essentiële technologieën, 
zullen alleen in uw webbrowser worden geplaatst met uw voorafgaande toestemming.

4 Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid af en toe herzien. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we van 
plan zijn om webtechnologieën te gebruiken, zullen we de wijzigingen prominent op onze website plaatsen.

5 Contact

Mocht u vragen hebben over deze kennisgeving of hoe uw informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen, 
bezoek dan ons privacybeleid of neem contact op met feelgood@bizartien.be 
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