Cookieverklaring
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer,
tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze
informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies
zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden
gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het
veilig onthouden van jouw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoeft er niet bij elk bezoek op
de website deze informatie worden ingevuld.
Welke cookies worden er geplaatst en waarom?
1. Functionele of noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website. Zo moeten we bijvoorbeeld een
cookie gebruiken om te onthouden of je andere cookies accepteert.
➢ Inloggegevens worden onthouden, zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
➢ De producten die jij aan jouw verlanglijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
➢ Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je jouw producten in het
winkelwagentje niet kwijtraakt;
➢ Het mogelijk maken om te reageren op onze website;
➢ Het opslaan van voorkeuren (taal).
2. Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om te onderzoeken welke onderdelen van de website het
interessantst zijn voor onze bezoekers. Als je bijvoorbeeld bepaalde informatie zoekt via de
zoekmachine maar niet vindt, kunnen we dat zien door cookies voor statistieken. Zo weten we op
welke manier we de structuur en inhoud van de website gebruiksvriendelijker kunnen maken.
Google Analytics
Met google Analytics wordt er gemeten hoe de website gebruikt wordt. Deze kennis gebruiken we
om onze website te verbeteren.
➢
➢
➢
➢

Het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en onze webpagina’s;
Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
Het bepalen van de volgorde van waarin een bezoeker de verschillende pagina’s doorzoekt;
Het aantal gebruikte zoektermen in de zoekmachine.

Lasaulec B.V. gebruikt Google Analytics-cookies conform de handleiding die de AVG heeft opgesteld.
Er is een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten, de informatie die Google verzamelt,
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is
voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming vereist.

Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen
Als je niet wilt dat Lasaulec B.V. cookies plaatst op jouw apparaat, kun je het gebruik van cookies
weigeren via de instellingen of opties van jouw browser. Je moet de instellingen van elke browser en
elke computer afzonderlijk aanpassen. Raadpleeg de gebruikshandleiding van jouw browser. Het
aanpassen van de cookie-instellingen voor Lasaulec B.V., kan ervoor zorgen dat lasaulec.nl niet meer
correct functioneert.
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