Privacybeleid
In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit
kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze
aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website
invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website
automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In
dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke
actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Alle
gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging
of verwijdering van gegevens via het contactformulier op deze website. Om misbruik en/of
fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief
Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of
de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een
overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een
vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de
bevoegde instanties overhandigen.
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Klantgegevens
Wij slaan persoonsgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag noodzakelijk zijn.
Denk hierbij aan uw naam en uw adresgegevens. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan
de specifieke communicatie.

Diensten van Google, Bing, …
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van o.a. Google, waarbij gebruik
kan worden gemaakt van cookies. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging
en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens
zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
BARBIER MISTER SNOR gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en
aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw
behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies onderdrukken, maar dan zullen
sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites
verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen of de link “Akkoord” aanklikt
gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor
meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op ieder
moment te blokkeren.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden,
zodat uw browser wordt herkend ("session cookie"). Cookies zorgen er ook voor dat
bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de
website ("permanente cookie"). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker
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weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u
bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de
informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot
andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst
heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om de website beter af te
stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt
worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken
voor de bezoekers.
De BARBIER MISTER SNOR-website maakt gebruik van volgende cookies:
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde
onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om
formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw
persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van BARBIER
MISTER SNOR zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw
identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.
Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet
optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites
vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u
een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die
ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te
nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
3. Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat
bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te
verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het
gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die
ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s
het populairst zijn.
4. Third party cookies
De BARBIER MISTER SNOR-website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw
bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische – en
Barbier Snor I Irma Notteboomstraat 6 9900 Eeklo Eenmanszaak - BTW BE0692.596.133 RPR Gent

profielgegevens op anonieme wijze verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders
op de website kunnen ook advertentie cookies installeren. De informatie die we aan
de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie
van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw
mogelijke interesses.
5. Embedded content
Ter ondersteuning van onze marketing- en andere mediactiviteiten wijst de BARBIER
MISTER SNOR-site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het
bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.
Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raadt BARBIER
MISTER SNOR u aan om de privacy policy van deze websites te controleren.
Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende
website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te
weigeren: https://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw
computer of mobiel apparaat.
Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u
dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites
gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden
u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
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