Cookie verklaring UwProductfotograaf.nl
Cookies en het gemak dat het u biedt
Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle
websites doen, om u bij bezoek aan onze website de best
mogelijke ervaring te bieden. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die worden geplaatst op uw computer of
mobiele telefoon wanneer u websites bezoekt.
Onze cookies helpen bij:
- Zodat onze website werkt zoals u dat mag verwachten
- Zorgen ervoor dat u niet bij ieder bezoek opnieuw dient in
te loggen
- Onthoudt u instellingen en voorkeuren voor, gedurende en
na uw bezoek
- Verbetering van de snelheid en precisie van de website
- Het integreren van sociale media netwerken zoals
Facebook
- Om onze website te personaliseren, zodat u sneller vindt
wat u nodig heeft
- Doorlopende vernieuwing en verbetering van onze website
voor
- Onze marketing efficiënter te maken (om uiteindelijk de
dienst te kunnen bieden voor de prijs die we garanderen)
We gebruiken geen cookies voor:
- Verzameling van persoonsgegevens (zonder uw
uitdrukkelijke toestemming)
- Verzameling van gevoelige en bijzondere
persoonsgegevens (zonder uitdrukkelijk wettelijke grondslag
en uw uitdrukkelijke toestemming)
- Verwerking en doorgifte van uw (bijzondere)
persoonsgegevens ten behoeve van derde partijen
U kunt hieronder meer lezen over ons cookie beleid.
Toestemming tot het gebruik van uw cookies
UwProductfotograaf.nl (hierna: “ UPF) maakt gebruik van
cookies welke liggen opgeslagen op de browser van de
bezoeker. Deze cookies zijn kleine informatiebestanden
welke door de server van de UPF naar de browser van de
computer van de bezoeker worden verzonden, zodat het
gebruik van de website wordt gefaciliteerd gedurende een
sessie. Ter illustratie; indien een gebruiker naar een vorige
pagina wenst te gaan tijdens een sessie, zorgen de cookies
ervoor dat de vorige pagina nog steeds beschikbaar is.
Bij uw bezoek aan de website zullen we u om expliciete
schriftelijke toestemming (er verschijnt een clickbox) vragen
zodat we uw cookies mogen gebruiken. U kunt eveneens
middels uw browserinstellingen aangeven dat we uw cookies
bij bezoek aan onze website mogen gebruiken. In dat geval
nemen we aan dat u toestemming verleend tot het gebruik
van uw cookies. Indien u wenst dat we uw cookies
verwijderen of niet lang gebruiken kunt u hieronder lezen
hoe dat in zijn werk gaat. U dient zich wel te realiseren dat
het gebruik en bezoek van de website zonder de
toestemming uw cookies te mogen gebruiken, beperkt kan
worden.
Website functionele cookies
Onze eigen cookies We gebruiken cookies om de website
beter te laten functioneren, waaronder:
- Zodat onze winkelmand en afrekening goed functioneert
- Bepalen of u bent in- of uitgelogd
- Ter vastlegging of u onze algemene voorwaarden heeft
geaccepteerd.

- Zodat u opmerkingen op onze website kunt plaatsen
- Zodat we u gepersonaliseerde inhoud op de website
kunnen bieden
- Ter vastlegging van bepaalde antwoorden die u op vragen
van ons heeft gegeven (o.a. of u gebruik wilt maken van de
applicatie en of u onze vragenlijst zou willen invullen)
- Zodat we onze affiliate partners kunnen belonen.
Deze cookies worden op uw computer geplaatst. U kunt
onze website niet (volledige) gebruiken zonder deze cookies
te accepteren.
Sociale Website Cookies
Deze cookies worden op uw computer geplaatst zodat u
eenvoudig kunt “Liken” en onze inhoud delen op sociale
media netwerken zoals Facebook en Twitter. Om sociale
media netwerken overzichtelijk te integreren op onze website
hebben we buttons op onze website geplaatst.
De sociale media netwerken plaatsten zogenaamde Third
Party cookies op uw computer. Voor wat betreft het gebruik
van deze Third Party cookies verwijzen we u naar de cookieen privacyverklaringen van deze sociale media netwerken:
- Facebook - Privacy Policy
- Twitter - Privacy Policy
De privacyinstellingen van sociale media netwerken kunnen
variëren. Het is daarom raadzaam eerst het cookie beleid
van de desbetreffende sociale media netwerken te
controleren en conform uw wensen aan te passen, voor u via
onze website gebruik maakt van de diensten van deze op
onze website geïntegreerde sociale media netwerken.
Website Cookies:
Cookies ter verbetering van de website
We zijn continue bezig om onze website te verbeteren en te
vernieuwen. U ervaart de verbeteringen en vernieuwingen
van onze website door gebruik te maken van de nieuwe
versies van onze website. Uiteraard monitoren en
raadplegen we onze bezoekers om achter uw persoonlijke
voorkeuren te komen. U bezoek aan de website is bepalend
voor de vraag hoe aan de website vorm wordt gegeven.
Door uw reactie op de vernieuwde en verbeterde website
komen we meer te weten over uw voorkeuren. Aan de hand
van uw unieke bezoek aan onze website kunnen we u op de
lange termijn een beter functioneren de website bieden.

Ter optimalisatie van onze website nemen wij diensten
af;
- Visual Website Optimizer - Privacy Policy
In de link kunt u de cookie- en privacyverklaring van Visual
Website Optimizer terug vinden. We verstrekken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de overeenkomst tussen UPF en Visual Website
Optimizer. Door toestemming te geven voor het gebruik van
uw persoonsgegevens op onze website, geeft u eveneens
toestemming om de noodzakelijk persoonsgegevens te laten
verwerken door Visual Website Optimizer in het kader van
de dienstverlening tussen UPF en Visual Website Optimizer.
UPF is op geen enkel wijze verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de wijze, frequentie en doelen waar Visual Website
Optimizer
uw
persoonsgegevens
verwerkt.

Cookies ter analyse van anonieme bezoekers
statistieken
We maken gebruik van cookies om de bezoekersstatistieken
van onze website inzichtelijk te krijgen. O.a. de hoeveelheid
unieke bezoekers, de software/ besturingssystemen/
browser/ randapparatuur worden gebruikt, de tijd die op onze

website wordt doorgebracht, welke pagina’s worden bezocht.
Deze informatie maakt het ons mogelijk om de website
voortdurende te verbeteren. Deze analyse programma’s
vertellen ons, op geheel anonieme basis, hoeveel unieke
bezoekers onze website bezoeken. We maken voor de
analyse van onze website gebruik van Google Analytics en
Act-On Software.
We maken hiervoor gebruik van de volgende Analyse
programma’s:
- Google Analytics - Privacy Policy
- Act-On Software, Inc. - Privacy Policy
Advertentie Cookies
Cookies worden ook gebruikt in online advertentie
campagnes. Adverteerders en andere bedrijven hebben
geen toegang tot de cookies die door UPF worden geplaatst.
UPF en Double Click en Atlas Solutions kunnen ook
persoonsgegevens uitwisselen die in het kader van analyse
van het surfgedrag zijn verzameld. Dit worden Third party
cookies
genoemd.
Google
en
groepsonderneming
DoubleClick plaatsen namens UPF reclames op de website.
Deze derde partijen kunnen ook cookies plaatsen op de
computer van bezoeker. Voor het gebruik van Third Party
cookies door een derde party zal de cookie- en
privacyverklaring van deze derde partij van toepassing zijn.
Indien cookies van bezoekers worden gebruikt door Google,
kunnen bezoekers altijd hun toestemming weer intrekken.
Bezoekers kunnen hun toestemming intrekken door op de
volgende
link
te
klikken:
http://www.google.nl/privacy_ads.html.
En
voor
haar
groepsonderneming DoubleClick kan de Gebruiker zijn
toestemming intrekken door op de volgende link te klikken:
http://www.youronlinechoices.eu/nl.
We maken gebruiken van de volgende Advertentie
diensten:
- DoubleClick - Privacy Policy owned by Google
- Atlas Solutions - Privacy Policy
Remarketing Cookies
Na het bezoek van onze website ervaart u veelal een
toenemend aantal advertenties van de website die u eerder
in uw sessie heeft bezocht. Deze advertentiedienst is
onderdeel van onze website en maakt gebruik van
zogenaamde “remarketing cookies”. Gedurende uw bezoek
aan onze website worden deze cookies op uw computer
geplaatst, zodat u na afloop deze advertenties ontvangt. Het
doel van plaatsing van deze cookies op uw computer willen
we u een volgende keer wederom onze website laten
bezoeken. Deze cookies gaan uit van geanonimiseerde
gegevens, zodat we u door middel van
“remarketing
cookies” niet persoonlijk kunnen traceren. U kunt dan ook
niet persoonlijk worden geïdentificeerd. U kunt uw
toestemming voor het gebruik van “remarketing cookies” te
allen tijde weer intrekken.
Affiliatie Cookies
We hebben een aantal partners wier producten en diensten
op onze website worden aangeboden. Samen met onze
partners hebben de we de samenwerking vorm gegeven in
een affiliate netwerk. Op het moment dat bezoekers via onze
partners onze website bezoeken of producten en of diensten
afnemen kan het zo zijn dat onze affiliaties een bijdrage
ontvangen. Affiliate cookies worden op uw computer
geplaatst om te kunnen traceren of u via één van onze
partners op onze website terecht bent gekomen. Deze
cookies zijn van belang voor ons affiliate netwerk, zodat wij
onze partners kunnen belonen indien bezoekers door middel
van het netwerk onze website bezoeken. Affiliate cookies
zijn geanonimiseerde gegevens. UPF noch onze affiliaties
kunnen op grond van affiliatie cookies uw persoonsgegevens
achterhalen. Affiliatie cookies registreren alleen unieke

bezoekers die via het affiliate netwerk onze website
bezoeken. We gebruiken onze eigen cookies ook voor dit
doeleinde. We vragen u onze website te ondersteunen door
uw toestemming tot het gebruik van uw de affiliate cookies te
verlenen, zodat wij onze producten en of diensten voor de
prijs kunnen aanbieden die we u garanderen.
Cookies uitschakelen
Op het moment dat u onze website bezoekt wordt u
geïnformeerd over het gebruik van uw cookies. Tegelijkertijd
vragen we uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot het
gebruik van uw cookies. Door het verlenen van uw
toestemming heeft uw volledige toegang tot alle faciliteiten
en functies van de website. Indien u weigert toestemming te
verlenen tot het gebruik van uw cookies, kan het zo zijn dat u
slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van de
website. U kunt te allen tijde uw browser instellingen
aanpassen zodat uw cookies niet langer worden
geaccepteerd. Indien uw cookie instellingen via uw browser
uitschakelt zult u merken dat veel website niet of slecht
toegankelijk zijn. Bij veel bezoekers bestaat de vrees dat
door acceptatie van cookies de computer wordt open gesteld
voor “spyware”. Acceptatie van cookies moeten niet worden
verward met het binnenhalen van “spyware” op uw
computer. Anti-spyware software is enkel geschikt om uw
computer te beschermen tegen spyware. Onterecht bestaat
er verwarring dat het verlenen van toestemming voor het
gebruik van uw cookies betekent dat uw computer risico
loopt te worden geïnfecteerd met “spyware”.
Lees meer over anti-spyware: managing cookies with
antispyware software.
De informatie over het gebruik van uw cookies is opgesteld
door Attacat Internet Marketing een marketing bureau
gevestigd in Edinburgh http://www.attacat.co.uk/.
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