
COOKIEBELEID 

 
www.sisley-paris.com/fr-be 

www.sisley-paris.com/nl-be 

 

Bijgewerkt: Januari 2022 
 
1.  DE IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
 

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap Sisley Belgique, Rue de Loxum 25, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de 
Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0836.849.781 (hieronder “SISLEY”). 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie van deze cookiebeleid en de vertaling ervan in het Nederlands, prevaleert de 
Franze versie . 
 

2. WAT IS EEN COOKIE? 
 
Wanneer u een website bezoekt, kunnen er gegevens in uw browser worden opgeslagen of daaruit worden opgehaald, over het algemeen 
in de vorm van cookies. Deze gegevens kunnen over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en worden voornamelijk gebruikt om de 
website goed te laten werken. De gegevens identificeren u normaal gesproken niet direct, maar kunnen u een beter op uw voorkeuren 
afgestemde surfervaring geven. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies te blokkeren. 

3. WAT ZIJN DE SOORTEN GEBRUIKTE COOKIES EN HUN DOELEINDEN? 

SISLEY gebruikt de volgende soorten cookies: 

3.1 Strikt noodzakelijke cookies (rechtsgrond: legitiem belang) 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. In de meeste 
gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van handelingen van u waarmee u diensten aanvraagt, bijvoorbeeld de 
instellingen van uw voorkeuren met betrekking tot vertrouwelijkheid, de verbinding of het invullen van formulieren. U kunt uw browser 
instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet 
werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op. 

3.2 Prestatiecookies (rechtsgrond: toestemming) 

Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen 
analyseren en verbeteren. Ze helpen ons eveneens te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers op de 
website navigeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen worden geaggregeerd en zijn daarom anoniem. Als u deze cookies niet 
toestaat, weten wij niet wanneer u onze website heeft bezocht en kunnen we de prestaties van de website niet controleren. 

3.3 Functionele cookies (rechtsgrond: toestemming) 

Met deze cookies kunnen de functies van de website worden verbeterd en gepersonaliseerd. Ze kunnen door ons worden ingesteld of 
door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat 
sommige of al deze diensten niet goed werken. 

3.4 Doelgroepgerichte cookies (rechtsgrond: toestemming) 

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Site worden geplaatst, inclusief op sociale netwerken. Wij raden u aan het privacy- 
en cookiebeleid van de sociale netwerken zorgvuldig te lezen. 

Cookies voor gerichte reclame kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u 
relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan persoonsgegevens niet rechtstreeks op, maar ze zijn gebaseerd op unieke 
identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien. 

4. HOELANG WORDEN COOKIES BEWAARD?  

SISLEY bewaart cookies gedurende een maximale periode van dertien (13) maanden vanaf de datum waarop u uw toestemming heeft 
gegeven onderworpen aan wetteliijke archivering voor een langere periode die van toepassing is op SISLEY. 

5. HOE KUNT U COOKIES ACCEPTEREN OF WEIGEREN? 

U kunt cookies te allen tijde accepteren of weigeren door middel van het programma voor cookiebeheer.  

U kunt uw computer eveneens instellen om cookies te accepteren of weigeren in het helpmenu van uw browser.  
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Alle instellingen die u kunt uitvoeren, kunnen het surfen op onze Site wijzigen en kunnen toegang tot bepaalde delen van de Site 
uitschakelen.  

Tenzij u de instellingen van uw browser zodanig heeft ingesteld dat cookies worden geweigerd, worden cookies op uw computer geplaatst 
wanneer u de Site bezoekt. 

Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie www.allaboutcookies.org. 

6. WAT ZIJN UW RECHTEN? 
 
In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 
april 2016) beschikt u over een recht van toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van uw gegevens, van beperking van of 
bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en ons uw richtlijnen mee te delen in verband met het lot van uw 
persoonsgegevens in geval van overlijden. Daarvoor stuurt u: 
- een e-mail in de rubriek “Contactformulier” van de Site, 
- een brief, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart, naar het volgende adres: Sisley Belgique, Rue de Loxum 25, 1000 
Brussel, België. 

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is uitgevoerd vóór de intrekking daarvan. 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

 
 


