COOKIES
De website mijnsalon/welters marketing (hierna: het bedrijf) maakt gebruik van cookies.
Meer informatie over het cookiesbeleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden,
vindt u hier:
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw browser stuurt, zodat uw
browser wordt herkend (“een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat gebruikers
van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website
(“permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker
weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u
bezoekt of door partners waarmee die website samenwerkt. Cookies lezen alleen 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
gebruikers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de
publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de gebruikers.
2. Gebruik van cookies op de mijnsalon website
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
2.1 Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle
onderdelen. Ze zijn essentieel voor het uitvoeren van de communicatie en dienen enkel dat
doel.
Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren,…
Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze
cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang
geeft tot uw persoonlijke informatie. 2.2 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken
en en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Ze hebben tot
doel een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Wanneer de gebruiker zich
registreert bij de website wordt er een cookie aangemaakt dat aangeeft of de gebruiker is
ingelogd. De servers van het bedrijf gebruiken deze cookies om te zien met welke account
men is ingelogd en of de gebruiker toegangsrechten heeft tot bepaalde diensten.
Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…
2.3 Performance cookies
We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de
gebruikers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te
optimaliseren, efficiënter te maken. Deze cookies worden ook gebruikt om te vermijden dat
de gebruiker bepaalde advertentieuitingen meerdere keren te zien krijgt. De inhoud van de
advertenties komt van verschillende partijen en websites. Sommigen van hen gebruiken hun
eigen anonieme cookies om bij te houden hoeveel mensen een bepaalde advertentie gezien
hebben. De bedrijven die deze cookies plaatsen hebben hun eigen privacybeleid, en het
bedrijf heeft geen toegang om deze cookies te lezen of te plaatsen.
Enkele voorbeelden: gebruikers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…
2.4 Profiling cookies
De website werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw
surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een
advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren.
De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt
om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op
uw mogelijke interesses.
2.5 Cookies van derden

Om de website verrijken bevat deze soms inhoud die afkomstig is van andere websites
zoals Youtube, Twitter en Facebook. Wanneer de gebruiker een pagina bezoekt die
dergelijke inhoud bevat, kan het zijn dat de gebruiker cookies ontvangt van die websites. Het
bedrijf heeft geen controle over het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kan de
gebruiker de website van het bedrijf in kwestie bezoeken.
Voorts bevat de website knoppen om artikels te delen met de vrienden van de gebruiker op
sociale media netwerken zoals Facebook. Indien de gebruiker een artikel deelt door middel
van een social media knop op de website, kan het sociale media netwerk wat de knop heeft
gemaakt een cookie plaatsen. Het bedrijf heeft geen controle over het plaatsen van die
cookies.
3. Beheer van cookies
- Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.
Raadpleeg hiervoor de help functie van de browser die u gebruikt.

