Cookiebeleid van Finish Frame
Finish Frame maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de
gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat
je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te
verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Finish Frame.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Finish Profiles B.V, gevestigd aan de Van IJssendijkstraat 383, 1442 LB Purmerend, is de verantwoordelijke
voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze
webwinkel gebruikt.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:
Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan
functionaliteiten zoals de winkelwagen en afrekenen.
•
•
•

Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm
kunt bekijken;
Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies stellen een website in staat om uw voorkeuren te onthouden , zoals de taal van uw voorkeur of
de regio waarin u zich bevindt.
Statistieken cookies
Met statistieken cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze
webwinkel door de gebruikers. Door het website gebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven
verbeteren.
•
•
•
•
•

Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en
de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;
Welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.

Marketing cookies
Wij plaatsen advertentie cookies op onze webwinkel. De informatie uit deze advertentie cookies kunnen wij met
elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant
mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je
hebt gezien.
Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je
krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig
aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al
geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je
gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij
helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website
verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren
van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer
aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per

browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of
raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.
Het privacybeleid van Finish Frame
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen
lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe Finish Frame met jouw gegevens omgaat.
Slotopmerkingen
Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt
de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar het
cookiebeleid van Finish Frame.
Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

