Cookieverklaring
Inleiding
Deze cookieverklaring heeft betrekking op de cookies die worden gebruikt door de website van
Promasian B.V., hierna ‘Promasian’, ‘wij’ of ‘ons’, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 54694604 en gevestigd te Ede aan de Keesomstraat 36a.
Onder ‘u’, of ‘uw’ wordt in deze verklaring verstaan : iedere natuurlijke persoon of iedere persoon die
handelt namens een rechtspersoon die gebruik maakt van de website van Promasian.

Wat zijn cookies?
Deze (tijdelijke) bestanden bevatten informatie waarmee we u beter kunnen helpen. Om onze website
klantvriendelijker te maken. Omdat de website zonder het gebruik van cookies niet (goed) functioneert.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem
cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt en, als dat nodig is, toestemming geeft.

Weten cookies wie u bent?
Nee, cookies weten niet wie u bent. Het gebruik van deze digitale ‘geheugensteuntjes’ is anoniem en
veilig. Wij slaan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens niet op
zonder uw toestemming. Cookies onthouden alleen uw interesses op basis van uw surfgedrag.
Sommige cookies slaan wel gegevens op om iemand te herkennen. Deze gegevens worden
geanonimiseerd en voorkomen dat we de data aan u persoonlijk kunnen koppelen.

Waarom gebruiken we cookies?
Zonder cookies werkt onze website grotendeels niet. Een aantal scripts zorgt dat functionaliteiten op
de websites kunnen werken, dat u producten in je winkelmand ziet en dat die niet ineens verdwijnen.
We houden verder bij welke pagina’s bezocht worden zodat die verbeterd kunnen worden. Om aan de
wet te voldoen is Promasian verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze minitekstbestanden en soortgelijke technieken, en u op de hoogte te houden van het gebruik daarvan.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.
Er bestaan twee soorten cookies: de ‘noodzakelijke cookies’ en de ‘persoonlijke voorkeuren cookies’.
Die laatste worden ook wel ‘marketing cookies’ genoemd. Promasian gebruikt cookies voor
onderstaande doeleinden. Details over deze cookies benoemen we verderop.
Functionele cookies
Functionele cookies, ook wel noodzakelijke cookies, zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ze zijn
standaard ingesteld, waardoor u ze niet kan verwijderen. Dankzij deze cookies blijven gewenste
producten bijvoorbeeld in uw digitale winkelmandje zichtbaar. Daarnaast onthouden we dat u liever
geen aanbiedingen en marketing gerelateerde acties wilt ontvangen als u de andere cookies uitgevinkt
heeft.

Analyserende cookies
Met deze cookies, die ook wel analytische cookies heten, kunnen we technische fouten ontdekken en
meten we het gebruik van onze website. Met analyserende cookies verzamelen we data om onze
website te optimaliseren. Dit gebeurt op basis van geanonimiseerde data.
Marketing cookies
Marketing cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor we u een nieuwsbrief of
marketingactie kunnen tonen of sturen.
Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op het
gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
Voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies is uw toestemming nodig. Wij vragen u om deze
toestemming zodra je (voor het eerst) op onze website komt. Eventueel verstrekte toestemming kunt u
altijd weer intrekken via de browserinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan Internet Explorer, Google
Chrome of Safari. Via deze website vind je een uitgebreid stappenplan:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.
Houd er rekening mee dat u op sommige websites opnieuw moet inloggen wanneer u cookies
verwijdert. En, niet geheel onbelangrijk, onze website niet (optimaal) werkt zonder uw akkoord op
cookies.

Welke cookies gebruikt Promasian?
1.
2.
3.
4.

Functionele cookies (ook wel noodzakelijke)
Analyserende cookies (ook wel analytische)
Marketing cookies (inclusief advertentie cookies)
Voorkeurscookies

Privacyverklaring Promasian
In sommige gevallen worden met het gebruik van cookies ook persoonsgegevens verwerkt. Meer
informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Contact met Promasian
Heeft u nog vragen, is er iets niet duidelijk of lukt het u niet uw cookie instellingen te wijzigen? Neem
contact op via privacy@promasian.nl.

