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I. ALGEMENE INLEIDING

Wij maken gebruik van cookies (en soortgelijke technieken) wanneer je onze
websites bezoekt. In dit beleid willen wij je informeren over welke cookies we
gebruiken en waarom we dit doen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website van Rosa’s Sweet Corner, tenzij
anders bepaald door de specifieke website. Dit cookiebeleid kan op elk moment
aangepast worden, bijvoorbeeld als onze diensten of de geldende wetgeving dat
vragen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te
raadplegen op onze website.

Indien cookies persoonsgegevens verzamelen, gebeurt de verwerking steeds in
overeenstemming met het privacybeleid van Rosa’s Sweet Corner.

II. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone
bewaard worden wanneer je een website bezoekt of een mobiele app gebruikt. De
cookiebestanden bevatten unieke codes die toelaten dat je browser je herkent, zo
kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een
volgend bezoek.

Cookies kunnen gebruikt worden om de werking en het gebruiksgemak van websites
en mobiele apps te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat er in een
winkelmandje zit, het ondersteunen van gebruikers om in te loggen op een website of
het analyseren van het verkeer op een website om deze beter te laten functioneren.
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Cookies kunnen ook gebruikt worden om het surfgedrag van de gebruiker in kaart te
brengen, zodat de inhoud van de website beter kan inspelen op de voorkeuren en
noden van de gebruiker.

Naast de klassieke cookies gebruiken wij ook soortgelijke technieken, zoals flash
cookies, tags, pixels, device fingerprinting, cross-device tracking, html5-local storage,
javascripts, webbakens, software development kit (SDK's), etc. Al deze technieken
worden hierna aangeduid met de term "cookies" en worden op dezelfde manier
verwerkt.

Op basis van herkomst, functie en levensduur worden cookies onderverdeeld in
verschillende categorieën. Hoofdstuk 3 van dit cookiebeleid licht toe welke soorten
cookies door Rosa’s Sweet Corner gebruikt worden en voor welke doeleinden.

III. WAAR KOMEN COOKIES VANDAAN?

Op basis van herkomst maken wij een onderscheid tussen cookies die we zelf
plaatsen en beheren (eerstepartijcookies) en cookies die geplaatst worden op onze
websites en mobiele apps door derde partijen (derdepartijcookies).

Derdepartijcookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere website dan
de website die je bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens
doorgestuurd worden naar derden naar aanleiding van je bezoek aan onze websites
of gebruik van onze mobiele apps. De cookies die geplaatst worden door de sociale
netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn zijn daar een goed voorbeeld
van. Door middel van buttons ("Vind ik leuk"-knop, "Share"-knop,...) van deze sociale
netwerken te plaatsen op een website, worden cookies geplaatst die je surfgedrag
kunnen volgen. Maar ook andere derden, zoals bijvoorbeeld adverteerders, kunnen
cookies plaatsen om ervoor te zorgen dat je bepaalde advertenties te zien krijgt.

Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, zorgen wij ervoor
dat dit zo gecontroleerd mogelijk verloopt. Deze partijen moeten dan bijvoorbeeld
contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden
uitgewisseld.

Derdepartijcookies worden volledig beheerd door derden en Rosa’s Sweet Corner
oefent geen controle uit op de manier waarop deze derden de betreffende cookies
beheren en de via deze weg verzamelde gegevens gebruiken. We raden je dan ook
aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betreffende derden te
raadplegen als je meer informatie wenst hierover.

IV. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

● Categorie 1: Functioneel noodzakelijke en analytische cookies

Categorie 1: Functioneel noodzakelijke en analytische cookies



Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig om onze
websites en mobiele apps goed te laten werken, te verbeteren en de
gebruikservaring optimaliseren.

Deze cookies dienen niet om zich op één bepaalde persoon te concentreren, maar
worden enkel gebruikt voor geaggregeerde statistische en prestatiegerichte
doeleinden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden of
voor doeleinden van derden.

Deze cookies zijn standaard ingesteld en kunnen niet aangepast worden, aangezien
we je anders niet de beste gebruikerservaring kunnen garanderen en is het
bovendien mogelijk dat bepaalde delen en/of functionaliteiten van onze websites en
mobiele apps niet (goed) werken.

Functioneel noodzakelijke cookies gebruiken we om je in staat te stellen door de
website te navigeren en/of onze mobiele apps te gebruiken, de functies van de
website en/of mobiele apps te gebruiken en de keuze en selecties (zoals bijv.
inlognamen, winkelkarretje, taalkeuze,...) te onthouden die je hebt gemaakt bij je vorig
bezoek of eerder gebruik van onze mobiele app zodat je niet bij elke bezoek
opnieuw je voorkeuren moet instellen.

Analytische cookies verzamelen geaggregeerde gegevens over het gebruik van onze
websites en mobiele apps zoals het aantal bezoekers, welke webpagina's het vaakst
bezocht worden en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina.
Op basis van deze gegevens kunnen we onze websites en mobiele apps verbeteren
en de gebruikservaring optimaliseren. Wij kunnen hiervoor ook een beroep doen op
cookies van derden zoals bijvoorbeeld Adobe Analytics of Google Analytics.

V. HOELANG BLIJVEN COOKIES BESTAAN?

Op basis van de bestaansduur van de cookies maken we ook nog een onderscheid
tussen tijdelijke en permanente cookies:

● Tijdelijke cookies: deze cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of
mobiele app. Zodra de browser of mobiele app afgesloten wordt, worden deze
cookies automatisch gewist.

● Permanente cookies: deze cookies blijven op je computer, tablet of
smartphone staan, ook al heb je je browser of mobiele app al afgesloten.
Dankzij deze cookies kunnen we je herkennen als je onze website of mobiele
app bezoekt op een later tijdstip. Permanente cookies blijven op je apparaat
staan totdat hun einddatum bereikt is, tot er een nieuwe versie van de cookie
wordt geïnstalleerd, of tot je ze zelf verwijdert via de instellingen van je
browser of mobiele app.


