Privacyverklaring – Cookieverklaring
Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).
Verwerkingsverantwoordelijke
De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel,
0410.337.219. UNIZO wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil
zeggen dat UNIZO instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij
eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking,
u zich eenvoudig kan wenden tot UNIZO:
UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
ondernemingsnummer: 0410.337.219
Functionaris voor Gegevensbescherming:
Tel: 02/2122531
privacy@unizo.be
Doeleinden van de verwerking
De gegevens die wij van u verwerken, verwerken wij uitsluitend in het kader van uw bezoek aan onze
website www.winkelhierdag.be. Deze verwerking gebeurt via ‘cookies’, dit zijn kleine bestandjes die
op uw computer worden geplaatst bij uw bezoek aan onze website en die verschillende doelen dienen.
Behalve voor wat betreft noodzakelijke, technische cookies, worden geen gegevens verwerkt zonder
uw voorafgaande toestemming:
Technische cookies
Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten functioneren. Vanuit ons gerechtvaardigd
belang om de website op een technisch correcte manier te laten werken, worden deze cookies
geplaats zonder uw voorafgaande toestemming. Het gaat om volgende cookies:
PHPSESSID'. Deze cookie is een strikt noodzakelijke cookie die enkel gebruikt wordt binnen de sessie
van de browse
Functionele cookies
Deze cookies zorgen er voor dat bepaalde voorkeuren van de gebruiker worden ‘onthouden’
(bijvoorbeeld taalkeuze of inloggegevens). Deze cookies worden enkel geplaatst als u hier
toestemming voor heeft gegeven. Het gaat om volgende cookies: n.v.t.

Analytische cookies
Deze cookies analyseren uw gebruik van de website, en stellen ons in staat om de website te
verbeteren. Het kan ook zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan derden (zie overzicht
hieronder). We gebruiken ook Google Analytics, dat gebruikmaakt van cookies en vergelijkbare
technologie om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van onze
diensten, en om activiteiten en trends te rapporteren. Deze cookies worden niet geplaatst
zonder uw voorafgaande toestemming. Het gaat om volgende cookies:
Google analytics – meer uitleg
Marketingcookies
Deze cookies worden voornamelijk gebruik om u advertenties te bezorgen die op maat zijn afgestemd.
Het kan ook zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan derden (zie overzicht hieronder). Deze
cookies worden enkel geplaatst als u hier toestemming voor heeft gegeven. Het gaat om volgende
cookies: n.v.t.

Cookies verwijderen
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen,
dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg
over hoe je dit moet doen:
•
Firefox
•
Chrome
•
Safari
•
Internet Explorer
•
Microsoft Edge
Vragen en klachten
Indien u verdere vragen heeft bij deze verwerkingen, kan u die steeds stellen via privacy@unizo.be.
Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
contact@apd-gba.be).

