Privacy- en cookiebeleid
Privacybeleid
Vente-Privee.com hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en de veiligheid
van uw persoonsgegevens.
Het doel van dit privacybeleid is om u op een duidelijke, eenvoudige en
transparante manier te informeren over de verwerking van de
persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, of die wij kunnen verzamelen wanneer
u surft op onze website of mobiele site en/of onze Veepee applicatie (hierna de
"Site"), de mogelijke overdracht aan derden en de rechten en opties die u heeft
om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.
Vente-Privee.com SA, hierna "Vente-Privee.com" genoemd, is een naamloze
vennootschap met maatschappelijke zetel te 292 Avenue du Président Wilson,
93210 La Plaine Saint Denis en is ingeschreven bij het handels- en
vennootschapsregister van Bobigny Trade onder het nummer 434 317 293. VentePrivee.com is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
die op de Site worden verzameld in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake
persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (hierna "GDPR").

I.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een natuurlijke persoon op grond
waarvan deze rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, zoals naam, voornaam,
postadres of e-mailadres, of onrechtstreeks aan de hand van een
identificatienummer, zoals bijvoorbeeld een ordernummer of een IP-adres.

II.

Waarom verzamelt Vente-Privee.com mijn persoonsgegevens?

Vente-Privee.com verzamelt en verwerkt uw gegevens met het oog op:
● het u mogelijk te maken een account aan te maken op onze Site;
●

het beheren van de toegang tot uw account op de Site;

●

het versturen van een dagelijkse uitnodigingsmail voor onze verkopen;

●

het verwerken en beheren van bestellingen bij Veepee of haar partners;
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●

het beheren van de betaling van uw bestelling;

●

het zorgen voor de levering van de producten en diensten die u bestelt;

●

het sturen van een prijsopgave als onderdeel van onze diensten en verkopen
betreffende reizen;

●

het waarborgen van de veiligheid van online transacties en om fraude en
betalingsincidenten te voorkomen, met name door de geautomatiseerde
verwerking van uw gegevens;

●

het beheer van de ledenrelatie in het kader van verzoeken om informatie of
klachten die u ons kunt sturen via onze website, onze klantenservice of onze
pagina's op sociale netwerken;

●

het traceren en beheren van terugroepingen van producten;

●

het beheren en optimaliseren van eenieders klantervaring door een betere
kennis van onze leden;

●

het aanbieden van aangepaste en gepersonaliseerde diensten, met name
in het kader van de ontwikkeling van onze producten en diensten;

●

het aanbieden van een gepersonaliseerde winkelervaring, die zo dicht
mogelijk bij uw smaak en voorkeuren ligt;

●

het

uitvoeren

van

statistische

analyses

om

sturings-,

meet-

en

rapporteringsinstrumenten te ontwikkelen met het oog op de aanpassing en
verbetering van onze verkoop- en marketingactiviteiten;
●

het verzekeren van de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met
artikel IX hieronder;

Volgende verwerkingen zijn onderworpen aan uw toestemming:
o

het sturen van informatie over speciale aanbiedingen, nieuws en
evenementen via de communicatiemedia die u hebt geselecteerd;

o

het sturen van aankondigingen van verkopen van merken waarvoor u
om informatie hebt verzocht (brand alerts);

o

het bewaren van uw betaalkaartgegevens (exclusief CVV) om uw
toekomstige aankopen te vergemakkelijken;

o

het sturen van enquêtes en opiniepeilingen om uw meningen en
opinies over onze Site te verzamelen opdat we de gebruikerservaring
kunnen verbeteren;

o

het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze partner Adot om
reclame te ontvangen die aangepast is aan uw interesses;

Wij willen u erop attent maken dat u uw keuzes op het gebied van communicatie
op de Site te allen tijde kunt wijzigen, via "Mijn profiel”.
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III.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op het moment van:
●

het aanmaken van uw ledenaccount op onze Site, hetzij rechtstreeks door u
wanneer u het formulier voor het aanmaken van een account op de Site
invult, hetzij, naar uw keuze, via de tool Facebook connect. Deze tool laat elke
houder van een Facebook account toe om zijn of haar identificatiegegevens
op dit sociale netwerk te gebruiken om een account aan te maken op een
andere website. Wanneer u op de knop "Doorgaan als ...." klikt op het
registratieformulier, geeft u Facebook uw toestemming voor de overdracht
van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van uw account. Voor
meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen;

●

het plaatsen van bestellingen op de Site;

●

het betalen van uw bestelling;

●

uw instemming om bepaalde commerciële mededelingen van ons te
ontvangen per e-mail en/of via een melding op uw smartphone;

●

de aanmaak van brand alerts;

●

antwoorden op klanttevredenheidsonderzoeken;

●

interactie met ons bedrijf via de officiële pagina of via een privébericht op
sociale netwerken;

●

uitwisselingen met de klantendienst via de Site, per telefoon of per e-mail;

●

uw deelname aan een wedstrijd of ander evenement dat wij organiseren;

●

uw browsen op onze Site via cookies of soortgelijke technologieën (hierna
"Cookies" zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid hieronder) of wanneer u klikt
op advertenties met betrekking tot onze verkoop;

IV.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

(i)

In het kader van onze activiteiten kunnen wij sommige gegevens
rechtstreeks bij u verzamelen voor de in punt II van dit beleid vermelde
doeleinden.

De gegevens die we verzamelen zijn:
●

de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u uw ledenaccount
aanmaakt, zoals uw naam, uw familienaam, , uw e-mailadres, uw
wachtwoord en uw geboortedatum
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●

uw contactgegevens, met name uw adressen voor de facturering en levering
van uw bestellingen;

●

uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de producten die wij op onze
Site verkopen, in het bijzonder door uw keuze van brand alerts;

●

informatie met betrekking tot uw bestellingen, zoals de producten en
diensten die u bestelt;

●

informatie met betrekking tot uw betaalwijze wanneer u een bestelling
plaatst op onze Site.
Wij wijzen u er graag op dat betaalkaartgegevens niet onversleuteld
worden verzonden op de servers van Vente-Privee.com. Betalingen
worden uitgevoerd via een beveiligd betaalplatform, conform de PCIDSS norm, en aangevuld met controlemaatregelen om de veiligheid
van de aankopen op de Site te garanderen en fraude tegen te gaan.
De gegevens van uw betaalkaart die tijdens uw bestelling worden
meegedeeld,

worden

nooit

onversleuteld

over

het

netwerk

getransporteerd: ze worden gecodeerd met behulp van het TLSprotocol (Transport Layer Security).
Wanneer u uw betaalkaartgegevens bij ons registreert om uw latere
aankopen te vergemakkelijken, slaat Vente-Privee.com een deel van
het nummer van uw betaalkaart veilig op: de eerste 6 cijfers, die
overeenkomen met de code van uw bank, en de laatste 4 cijfers. Deze
twee cijferreeksen worden in aparte en beveiligde bestanden
opgeslagen. Vente-Privee.com kan op geen enkele manier het
nummer van uw betaalkaart in zijn geheel reconstrueren uit deze
cijfers. Daarnaast bewaren wij niet de CVC van uw betaalkaart (de 3
cijfers op de achterkant van uw kaart). Alleen de laatste 4 cijfers van
uw betaalkaart zijn zichtbaar in uw ledenaccount.

● de informatie die u eventueel aan de klantendienst moet meedelen in het
kader van het beheer van uw verzoeken om informatie of klachten;

● de informatie die u invoert wanneer u een beoordeling over een product of
dienst op onze Site achterlaat;

● de informatie die u invoert wanneer u deelneemt aan een enquête of poll;
● uw Facebook-profielgegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum
en e-mailadres. U hebt de mogelijkheid om sommige van deze gegevens
niet over te dragen. Klik voor meer informatie op "Wijzigen" in de Facebooktool.
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(ii)

Om de veiligheid van de betalingen tijdens de transacties op de Site te
verzekeren, fraude te vermijden en u te beschermen in het kader van de
verkoop op afstand, verzamelen wij ook gegevens en voeren wij een
geautomatiseerd proces uit, dat tot doel heeft de bestellingen te
controleren en/of te laten controleren door een van onze dienstverleners
om de juistheid te controleren van de informatie die aan hen wordt
doorgegeven wanneer ze op onze Site worden geplaatst. Indien de
betaling van een bestelling onderworpen is aan een rapport, wordt een
individuele controle van dit rapport uitgevoerd door onze dienst voor
fraudepreventie.

(iii)

Ten slotte kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot het
gebruik van onze Site, met name uw surfgedrag (IP-adres, bezochte of
gezochte pagina's, producten en diensten, aangeklikte links, enz.) Op
dezelfde manier kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot de
raadpleging van e-mails die wij u toesturen voor statistische en
commerciële prospectiedoeleinden. Sommige van deze gegevens
kunnen worden verzameld via cookies wanneer u op onze Site surft. Voor
meer informatie over cookies, zie punt XI van dit beleid.

V.

Wat zijn de rechtsgronden die de verwerking van uw gegevens
rechtvaardigen?

Vente-Privee.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende
rechtsgronden:
●

Uitvoering van het contract: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk
voor de uitvoering van het contract dat tussen u en Vente-Privee.com is
gesloten wanneer u een account aanmaakt op de Site, wanneer u een
bestelling plaatst bij Vente-Privee.com, om de betaling, levering en
opvolging van uw bestellingen te verzekeren, om uw relaties met onze
Customer Care afdeling te beheren;

● Gerechtvaardigd belang: Vente-Privee.com kan een gerechtvaardigd
belang hebben bij het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer Vente-Privee.com e-mails verstuurt om de opening van de
verkoop aan haar leden aan te kondigen, de verwerking om fraude op haar
Site of tijdens retourzendingen van producten te voorkomen en te bestrijden,
bij de invordering van onbetaalde bestellingen of wanneer zij het surfen van
haar leden analyseert om haar aanbiedingen en diensten te verbeteren,
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statistische studies uit te voeren over de producten en/of diensten die zij op
de markt brengt, haar digitale media te beveiligen (websites, applicaties,
enz.);
●

Toestemming: Vente-Privee.com voert verwerkingen uit na uw uitdrukkelijke
toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Dit is het geval
voor het verzenden van onze brand alerts of voor het koppelen van uw
betalingsgegevens aan uw Veepee account om deze niet meer te hoeven
invoeren voor toekomstige bestellingen;

● Naleving

van

wettelijke

verplichtingen:

Vente-Privee.com

kan

verwerkingen uitvoeren in het kader van de naleving van haar wettelijke
verplichtingen. Dit is het geval in een terugroep- of herroepingsprocedure
van een product of voor de boekhoudkundige verwerking van uw
bestellingen.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

VI.

Medewerkers van Vente-Privee.com verwerken uw persoonsgegevens. Wij zorgen
ervoor dat alleen geautoriseerde personen binnen Vente-Privee.com toegang
hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van
onze zakelijke relatie of onze wettelijke verplichtingen.
In bepaalde gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan:
●
●

●

●

onze verbonden ondernemingen Privalia en Veepee Northern Europe;
onze partner Adot wanneer u op onze interfaces aangeeft dat u ermee
instemt dat u reclame toegestuurd krijgt die is aangepast aan uw
voorkeuren, geselecteerd op basis van uw navigatie, en/of uw
bestellingen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Adot
raadplegen;
commerciële partners van Vente-Privee.com, met name reisbureaus en
touroperators, die optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van
uw gegevens, met het oog op het beantwoorden van uw aanvraag voor
het uitbrengen van offertes en/of het maken van reserveringen voor
reizen, verblijven of onze partners die u in staat stellen een bestelling in
termijnen te betalen;
onze partnermerken met het oog op het beheer van de dienst na verkoop

van de bestelde producten en/of diensten;
● onderaannemers en verwerkers zoals:
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o

o

onze
hostingen
onderhoudsdienstverleners
en
onze
gedematerialiseerde oplossingen voor het verzamelen van
persoonsgegevens
onze leveranciers van betalingsdiensten:
▪ HiPay SAS (94 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France) :
Voor meer informatie over hoe HiPay omgaat met je
persoonsgegevens kan je het privacybeleid van HiPay
raadplegen via https://hipay.com/en/privacy-2
▪ CheckOut Ltd (Wenlock Works, Shepherdess Walk
London, N1 7BQ, United Kingdom): Voor meer informatie over
hoe CheckOut omgaat met je persoonsgegevens kan je het
privacybeleid
van
CheckOut
raadplegen
▪

▪

▪

o
o
o
o
o
o
o

via https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
Thunes Ltd (44-46 Southwark Street, London, SE1 1UN, United
Kingdom) : Voor meer informatie over hoe Thunes omgaat
met je persoonsgegevens kan je het privacybeleid van
Thunes raadplegen via https://www.thunes.com/privacypolicy/
PayPal
Europe
SARL
(22-24
Boulevard
Royal
L-2449, Luxembourg) : Voor meer informatie over hoe PayPal
omgaat met je persoonsgegevens kan je het privacybeleid
van
PayPal
raadplegen
via
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub
Klarna Bank AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige):

Voor meer informatie over hoe Klarna omgaat met je
persoonsgegevens kan je het privacybeleid van Klarna
raadplegen via https://www.klarna.com/be/privacy/
onze aanbieders van fraudepreventie en fraudebestrijding
onze logistieke dienstverleners
onze transportproviders
onze leveranciers van marketingoplossingen
onze providers voor commercieel prospectiebeheer en
communicatie via sociale netwerken
onze leveranciers van klantendiensten
onze organisatoren van wedstrijden.

Vente-Privee.com kan ook verplicht worden om uw gegevens aan derden te
verstrekken om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of conventionele
verplichtingen of om te reageren op verzoeken van wettelijk bevoegde autoriteiten.

VII.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
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Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich buiten de Europese
Economische Ruimte bevinden.
Elke overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte wordt
uitgevoerd met inachtneming van passende waarborgen, met inbegrip van
modelcontractbepalingen, technische en organisatorische, in overeenstemming
met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

VIII.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Vente-Privee.com heeft bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens vastgesteld
in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van
de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, waaronder de ‘Commission
Nationale Informatique et Libertés’ (hierna: ‘de CNIL’).
Uw ledenaccount en alle persoonsgegevens die ermee verband houden worden
bewaard conform de volgende bewaartermijnen:
● U deed nooit een aankoop: tot 3 jaar na uw laatste interactie* met ons.
● U deed wel een aankoop: tot 5 jaar na uw laatste interactie met ons.
* Een interactie is het openen van een e-mail of het bezoeken van de website.

Uw creditcardgegevens worden maximaal 15 maanden na de betaling van uw
bestelling bewaard. In het geval dat u ervoor gekozen heeft om uw
kredietkaartgegevens op onze Site op te slaan, zullen uw kredietkaartgegevens
bewaard worden tot de vervaldatum van uw kredietkaart plus één dag of tot u
beslist om deze gegevens te verwijderen via uw ledenaccount.

IX.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

In overeenstemming met de geldende regelgeving, in het bijzonder de GDPR, heeft
u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals het
recht om te vragen dat deze worden gewist, bezwaar te maken tegen de verwerking
ervan en de beperking van de verwerking om legitieme redenen of portabiliteit te
verkrijgen, voor zover van toepassing.
In overeenstemming met de wet kunt u:
●

Algemene instructies geven die van toepassing zijn op al uw
persoonsgegevens en kunnen worden vastgelegd in één register bij een
vertrouwde digitale derde partij die is gecertificeerd door de CNIL;
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●

Bijzondere instructies geven die betrekking hebben op bepaalde
verwerkingen van persoonsgegevens die u specifiek hebt aangegeven. Deze
instructies
moeten
worden
toegezonden
aan
de
betrokken
verantwoordelijken voor de verwerking, zoals Vente-privee.com.

U kunt deze instructies te allen tijde wijzigen of intrekken. Bij gebrek aan instructies
kunnen uw erfgenamen het recht van toegang, rectificatie en verzet uitoefenen dat
noodzakelijk is voor de organisatie en afwikkeling van uw nalatenschap.
Deze rechten kunnen rechtstreeks bij Vente-Privee.com worden uitgeoefend:
●

Via e-mail via het e-mailadres modifications@vente-privee.com;

● Door naar de Site te gaan, in de rubriek "Leden/Vragen gerelateerd aan mijn
account", waar u bepaalde instellingen kunt wijzigen;
●

Per brief naar het volgende adres: Vente-Privee.com, ter attentie van
‘Services Relations Membres’, TSA 91531 91853 ORSAY CEDEX.

U ontvangt een antwoord binnen een maximumtermijn van één (1) maand vanaf
de datum van ontvangst van uw verzoek.
Om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
doeleinden, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven of op
elk moment uw keuzes wijzigen op het vlak van communicatie op de Site, in de
rubriek "Mijn account/Mijn communicaties".
Om ons te laten weten dat u geen gebruik wenst te maken van een
gepersonaliseerde ervaring op de Site, kunt u contact met ons opnemen zoals
hierboven aangegeven of deze instelling wijzigen via "Mijn profiel".
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit:
●

België: Gegevensbeschermingsautoriteit / Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
/+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

●

Nederland:
Autoriteit
2509
AJ
DEN

Persoonsgegevens
/
PO
Box 93374
HAAG
/
(+31)(0)708888500
/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
●

Frankrijk: De CNIL / 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 7 / +33
(0)1.53.73.22.22 / www.cnil.fr
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X.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
(DPO) en recht om een klacht in te dienen

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van uw gegevens door Veepee North
kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@vente-privee.com.

Cookiebeleid
Vente-Privee.com maakt gebruik van cookies op haar Site.
Tijdens het surfen op de Veepee site en/of haar applicaties (de "Site"), kunnen
Vente-privee.com en/of derden cookies op je computer, smartphone of tablet
(hierna de "Terminal") plaatsen.
Het doel van deze pagina is om je te informeren over hoe cookies werken, hoe wij
de daarmee verzamelde gegevens verwerken en hoe je cookies kan accepteren of
weigeren.
I.

Wat zijn cookies?

Een Cookie is een klein alfanumeriek bestand dat op je apparaat (computer,
smartphone, tablet, enz.) wordt geplaatst via je browser of onze applicaties tijdens
de raadpleging van onze Site.
Er zijn verschillende soorten Cookies zoals flash cookies, SDK's, pixels, het
vingerafdrukresultaat van je terminal, enz.
Sommige Cookies zijn technisch noodzakelijk om de Site vlot te laten werken, alsook
om ons engagement na te komen om je een unieke en gepersonaliseerde
winkelervaring te bieden. Andere Cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de werking
van de site, maar laten, mits je toestemming, sommige van onze partners toe om
je gerichte reclameaanbiedingen te doen op basis van je surfgedrag op onze Site.
Alleen de zender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.
Hieronder vind je informatie over de cookies die op je apparaat kunnen worden
geplaatst wanneer je pagina's van onze Site bezoekt, hetzij door Vente-Privee.com,
hetzij door derden, evenals de manieren om de registratie van deze cookies op je
apparaat te verwijderen/weigeren.
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II.

Wie kan cookies op mijn apparaat plaatsen?

Cookies kunnen rechtstreeks worden geplaatst

● door Vente-Privee.com, als uitgever van de site, of door haar providers voor
Vente-privee.com doeleinden;
● door derde partnerbedrijven of sommige van onze dochterondernemingen.
III.

Voor welke doeleinden worden cookies op mijn apparaat geplaatst?

Hieronder vind je een lijst van de categorieën cookies die op je Terminal kunnen
worden geplaatst tijdens het surfen op onze Site.

1.

Cookies geplaatst door Vente-privee.com

Type cookie

Strikt
cookies

noodzakelijke

Doeleinde

Deze cookies zijn essentieel om je in staat te stellen je te
authenticeren, op onze Site te surfen en een bestelling op
onze Site te plaatsen.
Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.
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Analyse-

en

personalisatiecookies

Deze Cookies stellen Vente-Privee.com in staat om te
begrijpen hoe je de Site gebruikt en om te begrijpen welke
merken en typen producten (truien, schoenen, meubelen,
etc.). je interesseren om:
(i) de werking van de Site te optimaliseren en te verbeteren,
(ii) haar productaanbod en/of diensten en services te
verbeteren
(iii) om haar aanbiedingen beter af te stemmen op de
interesses van de leden
(vi) om de presentatie van onze aanbiedingen op onze Site
en in sommige van onze communicaties af te stemmen op
je interesses, zodat wij onze belofte kunnen nakomen om je
een unieke en gepersonaliseerde winkelervaring te bieden.
Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming omdat het
gebruik ervan noodzakelijk is voor de gepersonaliseerde
presentatie van onze aanbiedingen en het een intrinsiek
onderdeel is van ons serviceaanbod.

Statistische cookies

Deze Cookies laten Vente-Privee.com toe het surfgedrag
van onze leden op de verschillende pagina's van de Site te
analyseren, klikzones op onze pagina's te identificeren en de
meningen van onze leden over bepaalde pagina's te
verzamelen om de werking van onze Site te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen een Lid
niet identificeren.
Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.

Functionele cookies

Deze Cookies zijn niet essentieel voor de navigatie, maar
vergemakkelijken het gebruik van onze Site. Dit zijn onder
meer cookies waarmee je je op de Site kan authenticeren
zonder dat je je inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren,
de Facebook Connect Cookie, waarmee je je op onze Site
kan aanmelden met je Facebook-accountgegevens, of
digitale toegankelijkheidscookies om de site af te stemmen
op je specifieke weergavebehoeften.
Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.
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Apparaat ID Cookies

In het kader van fraudebestrijding verzamelt Venteprivee.com via haar partner Accertify een identificatiecode
van je apparatuur (ook "Device fingerprinting" genoemd)
om een controle van je bestelling uit te voeren. Deze
identificatiecode

wordt

gegenereerd

op

basis

van

technische informatie over de terminal die je gebruikt
tijdens het bestellen op onze site.
Het gebruik van deze cookies is gebaseerd op het
gerechtvaardigde belang van Vente-privee.com om fraude
en spoofing van de accounts van haar leden te voorkomen.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze tracer.
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2. Cookies geplaatst door derden

Type cookie

Doeleinde

Advertentie-

De partners van Vente-privee.com, waaronder Adot, kunnen deze

cookies

Cookies opslaan, mits je hiervoor toestemming geeft.
Deze

Cookies

maken

het

mogelijk

om

voor

jou

relevante

reclameaanbiedingen en advertenties te zien in reclameblokken die
gereserveerd zijn voor reclame op sites van derden.
Hiertoe maakt de Cookietechnologie het mogelijk om, in real time, de
inhoud weer te geven die het meest toegespitst is op jouw interesses,
afgeleid uit je browsegedrag op de Site of op andere sites.
De gegevens die via deze Cookies op de Site worden verzameld,
kunnen

worden

gekruist

of

gecombineerd

met

andere

persoonsgegevens waarover onze partners en/of Adot beschikken
en/of die via deze Cookies worden verzameld wanneer je op andere
websites surft.
Sommige Cookies stellen bepaalde partnermerken van Venteprivee.com tevens in staat om tijdens een verkoop gegevens te
verzamelen voor analyses en statistieken en om de herkomst van
bezoekers op hun site te traceren wanneer zij vanaf een site van een
derde partij worden doorverwezen.
Opmerking: Als meerdere personen je apparaat gebruiken en op
hetzelfde apparaat meerdere browsers worden gebruikt, kunnen we er
niet voor zorgen dat de diensten en advertenties voor je apparaat
overeenkomen met je eigen gebruik ervan en niet met dat van een
andere gebruiker van dat apparaat.
Het delen van je apparaat met andere gebruikers en het instellen van
je

browserinstellingen

voor

Cookies

doe

je

op

eigen

verantwoordelijkheid.
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Geolocalisatie

Wanneer je de Veepee app gebruikt, kan je het gebruik van je

-cookies

geolocalisatiegegevens

door

Adot

worden

aangeboden

om

advertenties te plaatsen die zijn afgestemd op jouw locatie.
Je geolocalisatiegegevens worden alleen verzameld wanneer je
daarvoor toestemming hebt gegeven en worden nooit gedeeld met
Vente-privee.com.
De

duur

van

je

toestemming

voor

het

gebruik

van

je

geolocalisatiegegevens door onze dochteronderneming is niet langer
dan 3 maanden. Je kan je toestemming op elk moment intrekken via
je ledenaccount, de instellingen van de Veepee-app of door contact
op te nemen met Adot.
Om meer te weten te komen over hoe je geolocalisatiegegevens
kunnen worden gebruikt en/of om je rechten bij Adot uit te oefenen,
kan je hun Privacybeleid raadplegen.

IV.

Hoe kan ik cookies beheren?
(i)

De mogelijkheden die je worden geboden door de tool die je
ter beschikking wordt gesteld door Vente-privee.com

Vente-privee.com stelt je een tool ter beschikking waarmee je al dan niet kan
instemmen met het plaatsen van cookies wanneer je op onze site surft. Je kan je
keuzes kenbaar maken via de tool die wij je ter beschikking stellen en die
toegankelijk is via de cookie-informatiebanner die verschijnt tijdens je eerste
navigatie op onze site.
(ii)

De mogelijkheden geboden door je browser

Je kan je browser naar wens instellen, zodat Cookies (a) worden aanvaard en op je
apparaat worden geplaatst of gelezen, of, integendeel, (b) worden geweigerd.
-

Het aanvaarden van Cookies

Indien je browser is ingesteld om de registratie van cookies op je apparaat te
aanvaarden, zullen de cookies die zijn ingebed op de pagina's van de Site die je
hebt bezocht, op je apparaat worden geplaatst en/of gelezen.
-

Het weigeren van Cookies

Je kan je browser zo instellen dat:
● de aanvaarding of weigering van Cookies op een ad hoc basis wordt aangeboden, voordat
een Cookie waarschijnlijk zal worden geregistreerd;
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● om Cookies op je apparaat te accepteren of te weigeren.
Opgelet: Instellingen die je eventueel via je browser instelt met betrekking tot het
aanvaarden of weigeren van Cookies kunnen je internetgebruik en de
voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van diezelfde
Cookies vereisen, wijzigen.
Als je bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies weigert, kan het zijn dat je niet
langer een bestelling op onze site kan plaatsen.
Je kan je browser instellen door naar de instellingen te gaan via de volgende links:

Browser

Link naar informatie over het beheren en/of verwijderen van
cookies

Internet

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-

Explorer

verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DAndroid&hl=nl

Firefox

https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Je kan ook je smartphone instellingen wijzigen en beheren. Om meer te weten te
komen over het beheren van Cookies via je smartphone, kan je de volgende
pagina's bezoeken:
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Operating

Informatieve links over het beheren van cookie-instellinen via je

system

smartphone

iOS

https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Android

https://support.google.com/chrome/?visit_id=6376065221877223631588884785&rd=2#topic=7438325

Laatst geüpdatet op 22.09.2022

17

