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 .
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Hoe gebruiken we cookies
ALGEMENE INFORMATIE
Cookies zijn tekstbestanden of kleine stukken informatie die op uw computer kunnen
worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gewoonlijk gebruikt
om de navigatie op een website vlotter te laten verlopen en om de inhoud ervan beter af
te stemmen op de voorkeuren en behoeften van de gebruiker.
Afhankelijk van het type cookies die wij gebruiken, kan de door de cookie verzamelde
informatie persoonsgegevens bevatten. In een dergelijk geval zullen deze gegevens
worden verwerkt in overeenstemming met The Cotton Groups’ beleid inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer [link invoegen].
WELKE TYPEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Met uw voorafgaande instemming (banner op The Cotton Group website) kan The
Cotton Group de volgende typen cookies op uw computer opslaan:
-First-party cookies (i.e. bezoekercookies, opt-in cookies en Pardot App-sessiecookies)
-Third-party cookies
WAARVOOR DIENEN DE COOKIES?
First-party cookies worden gebruikt voor trackingdoeleinden en third-party cookies
voor redundantie.
First-party cookies worden gebruikt op het domein van de klant.
Third-party cookies worden ingesteld op pi.pardot.com en go.pardot.com. Deze thirdparty cookies worden ingesteld om veerkracht te verschaffen wanneer een klant hetzij
kiest om zijn domein niet voor alle content te gebruiken, hetzij kiest voor tracking op
verschillende domeinen.
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COOKIEBEHEER
Cookies gebruikt op de The Cotton Groups website worden door Salesforce/Pardot
geplaatst en beheerd in overeenstemming met The Cotton Groups beleid inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
DUUR VAN DE COOKIES
In ieder geval worden de cookies na maximaal 13 maanden verwijderd.
COOKIE-INSTELLINGEN
U kunt uw browserinstellingen aanpassen of wijzigen om cookies te beperken of te
weigeren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om meer te weten over hoe uw
browserinstellingen te wijzigen.
Door uw browserinstellingen aan te passen of te wijzigen, kan uw gebruikerservaring op The
Cotton Groups website mogelijk niet meer optimaal zijn.
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 oktober 2017
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