Cookieverklaring
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die websites plaatsen in browsers, computers en
smartphones om het websitebezoek goed te laten verlopen en om gegevens te
verzamelen over bezoekers en hun gedrag online.
Zijn Cookies handig?
Cookies zorgen ervoor dat je niet steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te
vullen. Ze houden bij wat je in je winkelwagentje stopt terwijl je nog een beetje
rond kijkt in onze Webshop.
Wat zijn tracking Cookies?
Cookies waarmee bezoekers worden gevolgd over verschillende websites en
gegevens verzamelt om profielen te verzamelen voor marketing gerichte acties en
advertenties. Die advertenties die precies weten waar je de afgelopen dagen op
het internet hebt gezocht en verder al je surf voorkeuren in de gaten houdt. Wij
gebruiken GEEN Cookies voor advertentiedoeleinden, maar slechts analytische
Cookies (Google Analytics)
Gebruiken wij Google Analytics?
Wij maken op het moment gebruik van Google Analytics.
Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina's worden
bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De web statistieken van dit
gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen
resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze cookies
worden maximaal 2 jaar bewaard.
Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google
Analytics te analyseren. Illusive Wear heeft om deze reden een zogenaamde
'Bewerkersovereenkomst' gesloten met Google Analytics. Bij het delen van uw
gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw
privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet
gebruikt worden door derden. De functie 'Gegevens delen met Google Analytics' is
dan ook uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie
met de Google Analytics-cookies.
Waarom vragen wij geen Cookie toestemming op onze webpagina?
Volgens de Cookie wetgeving plaats je alleen maar een toestemming bericht als je
tracking cookies plaatst op je website.

Als je alleen gebruik maakt van functionele- en analytische cookies dan voldoet
een cookieverklaring/privacyverklaring.
Sociale netwerken
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Deze knoppen worden
gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Instagram en
YouTube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van Facebook, Instagram, (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te
zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
• Facebook (https://www.facebook.com/policy.php),
• Twitter (https://twitter.com/privacy)
• Instagram (https://www.instagram.com/about/legal/privacy/)
• YouTube https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/policy.html

Wil je weten wat onze overheid over Cookies zegt?
Klik dan hier

