PRIVACY- EN COOKIESBELEID
Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken.
The Cotton Group verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk aan uw verzoeken te
kunnen voldoen. Wij garanderen dat uw persoonsgegevens wettelijk en eerlijk worden
verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
die volgt uit Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die
gegevens.
Indien u zich aanmeldt voor de B&C-nieuwsbrief, dan zullen uw persoonsgegevens door de
Cotton Group verwerkt worden om u de B&C-nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op elk
gewenst moment van de B&C-nieuwsbrief afmelden door de instructies in de B&Cnieuwsbrief te volgen.
Indien u gevraagd hebt om promotiemateriaal van B&C te ontvangen, dan zullen uw
persoonsgegevens verwerkt worden om het door u verzochte materiaal en informatie toe te
sturen.
Indien u toegang gevraagd hebt tot de Private Room van B&C dan zullen uw
persoonsgegevens verwerkt worden om toegang te krijgen tot de Private Room van B&C en
om navenante diensten te verlenen met betrekking tot de Private Room.
Indien u weigert om bepaalde verplichte gegevens mee te delen, dan kan de Cotton Group
mogelijk niet aan uw verzoeken voldoen.
De persoonsgegevens die u aan de Cotton Group meedeelt, kunnen gebruikt worden om u
van tijd tot tijd te informeren over promoties, producten en ander nieuws in verband met de
Cotton Group en de merken van B&C. Indien u niet wenst dat de Cotton Group u op de hoogte
houdt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bc-collection.eu onder vermelding van uw
verzoek in dit verband.
Uw rechten
U hebt het recht uw persoonsgegevens op elk moment te raadplegen en/of te corrigeren. U
hebt het recht uw persoonsgegevens op uw verzoek te laten wissen. U kunt uw rechten
uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bc-collection.eu met duidelijke vermelding
van uw verzoek in dit verband.
Contact met ons opnemen
Alle vragen of klachten in verband met de verzameling en verwerking van uw
persoonsgegevens moeten per e-mail naar het volgende adres gestuurd worden: info@bccollection.eu. U kunt uw verzoeken ook schriftelijk naar het volgende adres sturen:
The Cotton Group NV.
Ter attentie van het Communicatieteam .
Drève Richelle 161, Gebouw O, bus 5,
1410 Waterloo
BELGIË
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Hoe gebruiken we cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze site te bieden. Cookies zijn
bestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die naar uw apparaat worden
gedownload wanneer u een website bezoekt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te
selecteren; bedenk echter wel dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit
van onze websites kunt gebruiken. Wilt u niet langer dat er nog informatie verzameld wordt
via cookies in uw browser, volg dan de instructies op www.aboutcookies.org.
Wij gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijk cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de diensten te verstrekken waarom de
abonnee of de gebruiker verzocht heeft.
Cookie

Naam

Doel

PHP
sessie
cookie

PHPS
ESSID

Het PHPSESSID-cookie maakt deel uit van PHP en
laat toe dat onze website geserialiseerde gegevens
opslaat. Dit cookie wordt gebruikt om ervoor te
zorgen dat u wordt herkent wanneer u op onze site
tussen pagina's surft en dat alle informatie die u
hebt ingevoerd, onthouden blijft. Aangezien het
PHPSESSID-cookie geen geprogrammeerde
einddatum heeft, verdwijnt het wanneer u onze
website sluit.

Waar het Cookie gebruikt kan
worden
www.bc-collection.com
www.bc-collection.eu
www.bc-fashion.eu
www.bc-privateroom.com

Tijdspanne
1 jaar

Analyse- & prestatiecookies
Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies
verzamelen op anonieme wijze informatie.
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Waar het Cookie gebruikt kan
worden
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Google
Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_umtv
_utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te
verzamelen over hoe bezoekers onze site
gebruiken. Wij gebruiken de informatie om
rapporten samen te stellen en om ons te helpen
de site te verbeteren.
De cookies verzamelen op anonieme wijze
informatie, onder andere over het aantal
bezoekers van de site, over waar bezoekers
vandaan komen en over de pagina's die ze
hebben bezocht.
Klik hier voor een overzicht van privacy bij
Google

www.bc-collection.com
www.bc-collection.eu
www.bc-fashion.eu
www.bc-privateroom.com

Laatste
bezoek

exp_last
_visit

Dit cookie traceert de laatste keer dat een
gebruiker verbinding heeft gemaakt met de
website

www.bc-collection.com
www.bc-collection.eu
www.bc-fashion.eu

1 uur

Laatste
activiteit

exp_last
_activity

Dit cookie traceert de laatste keer dat een
gebruiker op een link in de website heeft geklikt

www.bc-collection.com
www.bc-collection.eu
www.bc-fashion.eu

1 uur

Functionaliteitscookies
Dankzij functionaliteitscookies kan de website de keuzes onthouden die u maakt, om u een
betere ervaring te bieden.
Cookie

Naam

Doel

Taalcookie

exp_bc
_lang

Dit cookie wordt gebruikt om de favoriete
taalkeuze van de bezoeker te onthouden.

Waar het Cookie gebruikt kan
worden
www.bc-collection.com
www.bc-collection.eu
www.bc-fashion.eu
www.bc-privateroom.com
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e
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Actualisering van dit beleid
The Cotton Group behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde aan te passen. Het
is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het toepasselijke beleid te controleren en u te
schikken naar de meest recente versie ervan.
Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd in maart 2014.
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