Cookieverklaring Old BASICS
Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018
Inleiding
Op onze website, www.old-basics.nl (hierna: “de website”) wordt gebruik gemaakt van
cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het
gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden
cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van
cookies op onze website.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer of ander
apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.
Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten
functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op
jouw apparatuur.
Wat is een webbeacon?
Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een
website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen
worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van je opgeslagen.
Toestemming
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over
cookies. Zodra u klikt op ‘akkoord’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te
gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Je kunt via jouw
browser het plaatsen van cookies uitschakelen, je moet er dan wel rekening mee houden dat
onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.
Derden
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te
merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene
verordening gegevensbescherming. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze bedrijven
te lezen.

Cookies
Technische en functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en
dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies
zorgen wij ervoor dat je onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze
website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in jouw winkelmandje bewaard
blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier
toestemming voor geeft.
Er worden de volgende technische en functionele cookies geplaatst:
• PHP Language
Doel
Dit cookie gebruiken wij om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Wij plaatsen dit
cookie zelf en maken het gebruik van onze site eenvoudiger. Het is een ID voor algemene
doeleinden die de gebruiker-sessies behoudt. Dit is een willekeurig gegenereerd getal. De
cookies worden enkel bewaard voor de sessie.
Afkomst en bewaartermijn
Namen
Dit cookie wordt enkel voor PHPSESSID
een sessie bewaard.

Delen
Wij delen de informatie niet met
derden.

• Google Tag Manager
Doel
Dit cookie plaatsen wij voor het laden van scripts en code op de pagina. Het einde van de
naam is een uniek nummer dat ook een ID is voor een gekoppeld Google Analyticsaccount.
Afkomst en bewaartermijn
Namen
Dit cookie wordt maximaal 1 _dc_gtm_UAmaand bewaard.
68929071

Delen
Wij delen de informatie niet met
derden.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij
de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in
het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij jouw
toestemming.

• Google Analytics
Doel
Op deze website gebruiken wij Google Analytics cookies. Google helpt ons op die manier
inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Zij verstrekken ons rapporten over
het gebruik van de website en geven ons informatie over de effectiviteit van onze
campagnes.
Afkomst en bewaartermijn
Namen
Dit cookie komt van Google _gid, _gat, _ga
en wordt maximaal 2 jaar
bewaard.

Delen
Google deelt anonieme data met
derden. Voor meer informatie kun je
het Privacybeleid van Google
raadplegen.

Google is gevestigd in de Verenigde Staten en Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent
dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.
Advertentiecookies
Op deze website gebruiken wij advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor
je kan worden gepersonaliseerd (ook buiten www.old-basics.nl), en wij (en derde partijen)
inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij
opstellen op basis van jouw klik- en surfgedrag binnen en buiten www.old-basics.nl. Middels
de cookies wordt aan jou als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat je
onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt.
Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het
plaatsen hiervan dan ook jouw toestemming.
Er worden de volgende advertentiecookies geplaatst:
• DoubleClick
Doel
Dit cookie van Doubleclick.net helpt ons inzicht te krijgen in de producten die je bekijkt. Zo
ziet dit cookie welke pagina’s je bekijkt. We kunnen je op basis daarvan relevante
advertenties tonen op onze (partner)sites. Ook kunnen wij bijhouden hoe vaak je een
advertentie heeft gezien, of je op een advertentie klikt en of je vervolgens ook een
bestelling plaatst als je op een advertentie heeft geklikt. Wij proberen op deze wijze onze
website te optimaliseren.
Afkomst en bewaartermijn
Namen
Dit cookie komt van Google id
en wordt maximaal 2 jaar
bewaard.

Delen
Google deelt data met derden. Voor
meer informatie kun je het
Privacybeleid
van
Google
raadplegen.

Google is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd, wat betekent
dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

• Google
Doel
Google biedt een breed scala aan producten en services. Waaronder ook deze cookies, die
helpen de gegevens van de bezoekers van onze website te analyseren. Op die manier
wordt er een interesseprofiel van jouw gedrag gemaakt. Je krijgt op basis daarvan
relevante advertenties te zien. Daarbij wordt jouw meest recente aanmeldtijd geverifieerd
met het cookie HSID en SID (YouTube). Wij proberen op deze wijze onze website te
optimaliseren.
Afkomst en bewaartermijn
Dit cookie komt van Google
en wordt maximaal 2 jaar
bewaard.

Namen
SAPISID, HSID, SID,
PREF, NID, SSID,
APISID, APISID, SSID,
NID, PREF, SID,
SAPISD, HSID

Delen
Google deelt data met derden. Voor
meer informatie kun je het
Privacybeleid
van
Google
raadplegen.

Google is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd, wat betekent
dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.
• Youtube
Doel
YouTube is een platform van Google voor hosting en sharing van video’s. YouTube
verzamelt gebruikersgegevens via de video’s die zijn ingesloten op hun websites. Deze
gegevens worden samengevoegd met de profielgegevens van andere Google-services om
gerichte advertenties aan jou als webbezoeker te tonen.
Afkomst en bewaartermijn
Dit cookie komt van Google
en wordt maximaal 2 jaar
bewaard.

Namen
SID,
HSID,
demographics,
VISITOR_INFO1_LIVE,
PREF, APISID, SSID,
LOGIN_INFO,
YSC,
SAPISID

Delen
Google deelt data met derden. Voor
meer informatie kun je het
Privacybeleid
van
Google
raadplegen.

Social media buttons
Op onze website is een button opgenomen van Facebook en van YouTube om webpagina’s
te kunnen promoten (o.a. “liken”) of delen op de sociale netwerken. Deze buttons werken
door middel van stukjes code die van Facebook en YouTube zelf afkomstig zijn. Door middel
van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde
gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond
kunnen worden. Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
YouTube is onderdeel van Google, voor meer informatie over deze website kun je het
Privacybeleid van Google raadplegen. Voor meer informatie over het beleid van Facebook

kun je ook van hen het Privacybeleid doornemen. Facebook en YouTube (Google) zijn
gevestigd in de Verenigde Staten en zijn Privacy Shield-gecertificeerd.
Jouw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Je heeft de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
•
Je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou
verwerken;
•
Je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking;
•
Je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we
van je verwerken;
•
Je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens
wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn, of om de verwerking van de
gegevens te beperken.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de
contactgegevens onder aan deze cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met jouw
gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je heeft ook het recht om een klacht
in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens)
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Via jouw internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook
aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is
dat je jouw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie
wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies
van de Help-functie van jouw browser. Of je kunt je voorkeuren op de volgende pagina
aangeven: www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Kijk gelijk even naar
de volgende vijf tips: http://www.youronlinechoices.com/nl/vijf-tips.
Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de
cookies in je browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een
nieuw bezoek aan onze website.
Contactgegevens
Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons cookiebeleid en deze verklaring kun je contact
met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Old BASICS

De Standerd 9
3774 SC Kootwijkerbroek
info@old-basics.nl
085-7501057

