ONS COOKIEBELEID

Beste,
Wanneer u gebruik maakt van deze site zullen bepaalde gegevens worden verzameld en
verwerkt door middel van cookies. Dit cookiebeleid moet samen gelezen worden met de
privacyverklaring dat u verder informeert over het gebruik van uw persoonsgegevens, u kan
deze verklaring terugvinden op onze site.
Uw gegevens zullen verwerkt worden door LVB interieurarchitect, weg naar Opoeteren 218
3660 Oudsbergen (Opglabbeek) met als verwerkingsverantwoordelijke Lien Vanbuel.
Indien u vragen of klachten heeft omtrent de verwerking van uw gegevens kan u altijd contact
opnemen via info@lvb-interieurarchitect.be. U kan steeds een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens via
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apdgba.be of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).
Welke cookies worden gebruikt?
-

Essentiele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de
website. Zonder deze cookies werkt de website gewoonweg niet. Bijgevolg zijn deze
cookies automatisch geplaatst, vanaf het moment dat u de website bezoekt.
Niet-essentiële cookies: deze cookies worden geplaatst nadat u hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven bij uw eerste bezoek aan de website. Het is mogelijk dat u
niet alle functies van deze website kunt gebruiken, indien u bepaalde categorieën van
niet-essentiële cookies weigert.
o Functionele cookies zijn cookies die informatie bijhouden over uw keuze en
voorkeuren op de site
o Analytische cookies zijn de cookies die informatie verzamelen over het
surfgedrag van websitegebruiker en prestaties van onze site. Dit kan gebruikt
worden om onze site en het gebruik ervan te verbeteren.
o Marketing cookies zijn cookies die informatie verzamelen over het surfgedrag
van de gebruiker. Daarmee wordt er een gebruikersprofiel samengesteld met het
oog op een meer gepersonaliseerde service en/of voor u relevante advertenties.

Toestemming intrekken en het inschakelen of uitschakelen van cookies
-

U kan uw toestemming voor alle niet-essentiële cookies intrekken. Hiervoor kan u
gebruik maken van de cookievoorkeur-instellingen.

Wijzigen van het cookiebeleid
-

LVB interieurarchitect behoudt het recht om ten allen tijden het cookiebeleid aan te
passen, ten gevolge van nieuwe tools op de site of om aan contractuele en/of
administratieve bepalingen te voldoen.

