Cookiebeleid
Datum: 25/05/2018

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Cookies. Ijzerwaren Penneman wil u in dit cookiebeleid informeren over de gebruikte
cookies. In dit cookiebeleid vindt u ook informatie over het uitschakelen van cookies.

1.

Algemeen

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:
a) Ijzerwaren Penneman: Ijzerwaren Penneman, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke
zetel te Heidebaan 23, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0864.844.575, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
b) Website: www.penneman.be

2.

Toepasselijkheid

Dit cookiebeleid is van toepassing op de Website.

3.

Wat zijn cookies?

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde
schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen
omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft aan te melden of niet opnieuw uw voorkeuren of wachtwoord hoeft in te geven. De
informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat
het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd.

4.

Lijst van gebruikte cookies

4.1 Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze
cookies, zal de Website voor u niet vlot werken als we zouden willen of bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnen
aanbieden.
4.2

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor
speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij
dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart
en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.”
4.3

Tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk
bezoekt. Ook kunnen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur plaatsen. Deze cookies worden gebruikt om bij te
houden welke pagina’s u bezoekt uit ons of hun netwerk. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor u zijn.
4.4

Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan
de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

4.5

Third Party Cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook en
Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, respectievelijk Twitter, zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook,
respectievelijk Twitter om te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter,
Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich
te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
4.6

Tabel met gebruikte cookies

Provider

Naam cookie

opslagperiode

Penneman.be

ASPSESSIONID#

Sessie

Yumpu.com

@@History/@@scroll#

Permanent

Yumpu.com

_ga

2 jaar

Yumpu.com

_gat

Sessie

Yumpu.com

_gid

Sessie

Facebook.com

fr

3 maanden

Youtube.com

GPS

Sessie

Google.com

NID

6 maanden

Doubleclick.net

Test_cookie

Sessie

Youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dagen

Youtube.com

YSC

Sessie

Yumpu.com

_asc

Sessie

Yumpu.com

_auc

1 jaar

Api-iam.intercom.io

_mkra_ctxt

Sessie

Yumpu.com

_vwo_uuid_v2

1 jaar

Yumpu.com

Ypsession

1 dag

Yumpu.com

Yumpu.slc

6 dagen

5.

Cookies uitschakelen

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of
wanneer cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft
zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan
uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

6.

Update Cookiebeleid

Ijzerwaren Penneman is gerechtigd om dit Cookiebeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer
er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie
geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van
enige wijzigingen.

