Cookie-beleid
De voordelen van cookies voor u
Zoals vrijwel alle websites maakt ook de Ecuphar-website gebruik van cookies om u een optimale ervaring te
bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden geplaatst wanneer u
websites bezoekt.
Cookies helpen ons:
• om de Ecuphar-website volgens uw verwachtingen te laten functioneren;
• om uw instellingen te onthouden tijdens uw bezoek en in periodes tussen bezoeken;
• om de snelheid en veiligheid van de website te verbeteren;
• om onze website voortdurend te verbeteren, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.
Wij gebruiken cookies NIET:
• om gegevens te verzamelen die op een persoon terug te voeren zijn (zonder uw uitdrukkelijke
toestemming);
• om gevoelige gegevens te verzamelen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
• om gegevens die op een persoon terug te voeren zijn door te geven aan derden;
• om verkoopprovisie te betalen.

Op www.equipharma.be worden de volgende cookies gebruikt:
Type cookie

Doelstelling

Sessie

Maken het onderhoud, de functionaliteit en het verloop van uw
websitebezoek mogelijk.

Meer
informatie

Zorgen ervoor dat de website ingelogde gebruikers herkent en hun
Personalisatie voorkeuren onthoudt (inclusief of de bezoeker heeft ingestemd met
het cookie-beleid en met tracering).

Google
Analytics

Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over hoe
bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie
vervolgens om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen
informatie in geanonimiseerde vorm, zoals het aantal
websitebezoekers, de herkomst van bezoekers en de pagina’s die ze
eerder hebben bezocht.

Klik hier voor
een privacyoverzicht van
Google

In de meeste browsers kunnen cookies worden beheerd met behulp van de browserinstellingen. Ga naar
www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, om te bekijken welke cookies op uw computer of
smartphone zijn geplaatst en hoe u ze kunt beheren en verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om tracering door Google Analytics op alle websites uit te schakelen. Ga hiervoor
naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Toestemming geven voor het gebruik van cookies
Als de software die u gebruikt om deze website te bekijken (d.w.z. uw browser) is ingesteld om cookies te
accepteren, dan gaan wij ervan uit dat deze instellingen en uw voortgezette gebruik van onze website
betekenen dat u hiermee instemt. Als u de van onze website afkomstige cookies wilt verwijderen of niet wilt
gebruiken, dan wordt hieronder uitgelegd hoe u dit kunt doen. Als u hiervoor kiest, zal onze website echter
waarschijnlijk niet functioneren volgens uw verwachtingen.

Meer informatie over onze cookies
Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken. Cookies vervullen onder meer de volgende
functies:
• Onthouden van uw instellingen.
De enige manier om het gebruik en de plaatsing van functionele cookies, personalisatie-cookies en
geanonimiseerde traceercookies te voorkomen, is om onze website niet te gebruiken.
Wij zullen uw toestemming vragen voor eventuele tracering waarbij gegevens terug te voeren zijn tot een
persoon. Deze toestemming wordt in een cookie vastgelegd, zoals hierboven beschreven.

Cookies voor geanonimiseerde bezoekersstatistieken
Wij gebruiken cookies ook om bezoekersstatistieken op te stellen, zoals het aantal websitebezoekers, de
technologie die ze gebruiken (bijvoorbeeld Mac of Windows), hoeveel tijd ze doorbrengen op de website,
welke pagina’s ze bekijken, etc. Wij gebruiken deze informatie om onze website voortdurend te verbeteren.
Uit deze geanonimiseerde gegevensanalyses (‘analytics’) kunnen we tevens afleiden hoe bezoekers onze
website hebben bereikt (bijvoorbeeld vanaf een zoekmachine) en of ze al eerder een bezoek hebben gebracht.
Met behulp van deze informatie kunnen we onze website optimaliseren om u nog beter van dienst te zijn.
Cookies van derden worden geplaatst door:
• Google Analytics – deze cookies voorzien ons van geanonimiseerde informatie over het gedrag van
bezoekers op onze website.

Cookies uitschakelen
U kunt cookies gewoonlijk uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen (klik hier voor instructies).
Dit zal echter waarschijnlijk de functionaliteit van onze website en veel andere websites beperken, aangezien
cookies een standaardonderdeel zijn van de meeste moderne websites.
Als u meer controle wilt over de plaatsing van cookies, kunt u bepaalde programma’s of invoegtoepassingen
installeren in uw browser. Met behulp van deze zogenaamde ‘Do Not Track’-tools kunt u zelf kiezen welke
cookies u wilt toestaan.
Als u de plaatsing van alle cookies blokkeert in uw browser, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot
bepaalde delen van onze website of dat de website niet goed werkt.

Wijziging van dit cookie-beleid
Ons cookie-beleid wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast.

Contactgegevens
U kunt informatie opvragen over onze privacyverklaring door een e-mail te sturen naar privacy@ecuphar.com
of door een brief te sturen naar Animalcare/Ecuphar.

