Privacy & Cookies
Deze privacy- & cookieverklaring is van toepassing op
http://www.omega-pharma.be/nl-BE/content/merken/6/ en op de personen die
online-nieuwsbrieven, mailings en bestellingen ontvangen van Omega Pharma
Belgium B.V. (hierna: 'Omega Pharma Belgium nv'), gevestigd in 9810 Nazareth,
Venecoweg 26.
Omega Pharma Belgium nv hecht veel belang aan uw privacy. Omega Pharma
Belgium nv behandelt de over u ontvangen informatie met de grootste zorg en in
overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en -regelgevingen (inclusief
de Wet op de bescherming van persoonsgegevens). Vragen? Neem contact op met
info@omega-pharma.be.

Gebruik van persoonsgegevens
De volgende gegevens van de websites van Omega Pharma Belgium nv worden
uitsluitend verwerkt voor de volgende vier (4) doelstellingen en alleen met uw
voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming:
● Ten eerste worden uw online-bezoekersgegevens (niet direct traceerbaar)
door Omega Pharma Belgium nv (door onderstaande cookies te gebruiken)
gebruikt om u informatie te verstrekken over de producten en nieuwigheden
via zijn website (informatie).
● Ten tweede worden de contactgegevens die u verstrekt (voornaam en naam
of e-mailadres) uitsluitend gebruikt als u beslist een account te creëren, om u
informatie, nieuwsbrieven en mailings over onze producten te sturen (direct
marketing). U kunt op elk moment uitschrijven.
● Ten derde wordt de informatie die u registreert over uzelf en/of uw
gezondheid – en waarbij u ermee instemt dat Omega Pharma Belgium nv die
naar goeddunken kan gebruiken – gebruikt om u relevante informatie, nieuws
of mailings te sturen (direct marketing).
● Ten vierde zijn uw naam, adres en transactiegegevens nodig om een
bestelling te kunnen plaatsen en ons in staat te stellen die bestelling te
leveren en de verkoopovereenkomst op te stellen.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op uw toestel (vb.
uw computer) achterlaat. De website geeft de webbrowser die u gebruikt om

websites te raadplegen (vb. Internet Explorer) de opdracht om die cookies op het
toestel op te slaan. Op de websites van Omega Pharma Belgium nv worden vier
soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies:
Functionele cookies zorgen ervoor dat een website naar behoren functioneert.
Omega Pharma Belgium nv gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat u
gemakkelijker op zijn websites kunt navigeren en om sommige
gebruikersinstellingen of -voorkeuren te onthouden zodat u die websites
gemakkelijker kunt gebruiken. Meer informatie over deze cookies vindt u verder in
deze verklaring.

2. Analytische cookies
Omega Pharma Belgium nv gebruikt ook analytische cookies. Die worden gebruikt
met software van derden, zoals Google Analytics, om te meten hoeveel personen de
websites bezoeken en welke onderdelen het populairst zijn. De verzamelde
statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de websites en de
online-mailings optimaal af te stemmen op de eisen van de bezoekers. Meer
informatie over deze cookies vindt u verder in deze verklaring.
3. Advertenties en andere cookies:
Als advertenties van derden op de website worden geplaatst, wordt bijgehouden
welke bezoekers de inhoud hebben gelezen en welke pagina’s ze bezochten.
Daardoor kan Omega Pharma Belgium nv uw volgende bezoek personaliseren en
gerichte advertenties tonen. Meer informatie over deze cookies vindt u verder in
deze verklaring.

4. Sociale Media cookies:
Omega Pharma Belgium nv biedt u de mogelijkheid informatie van zijn websites te
delen via sociale media. Daarvoor gebruikt u de socialemediaknoppen. Door op een
knop te klikken, wordt u verbonden met de website van dat socialemediabedrijf. Zij
installeren cookies zodra u doorklikt. Meer informatie over deze cookies vindt u
verder in deze verklaring.

Welke cookies worden geplaatst?
Naam van het cookie

Type

Beschrijving

Authenticatiecookie

Functioneel

Identificatie van de internetgebruiker zodra hij verbinding maakt met de website.

Aanvaardingscookie

Functioneel

Dit functionele cookie onthoudt of u de informatiebalk gezien en weggeklikt hebt.

BIGipServer

Functioneel

bit-inet-http-linux

Dit cookie wijst de gedane verzoeken toe aan onze servers zodat bezoekers tijdens een
sessie steeds bij dezelfde server terechtkomen. Dat verbetert de snelheid en consistentie van
het bezoek aan de website.

PHPSESSID

Functioneel

Dit cookie houdt gedurende uw bezoek bij welke pagina’s u bezoekt en welke zoekopdrachten
u invoert.

Wordpress

Functioneel

Identificatie van de internetgebruiker zodra hij verbinding maakt met de website.

https://automattic.com/privacy/

Google Analytics

Analytisch

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te
analyseren om de kwaliteit en/of doeltreffendheid van de website te verbeteren. We gebruiken
Google Analytics cookies in overeenstemming met de handleiding die is uitgegeven door de
Belgische Overheid voor Gegevensbescherming.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Optimizely

Analytisch

Optimizely is een dienst die multivariate en A/B-tests uitvoert. Af en toe testen we
verschillende varianten van onze webpagina’s om onze websites te verbeteren. De cookies die
Optimizely plaatst, worden gebruikt om bij te houden welke testpagina’s al werden getoond
zodat dezelfde pagina’s bij een volgend bezoek opnieuw getoond worden. Die details worden
alleen gebruikt om de website te verbeteren.

https://www.optimizely.com/about/ https://www.optimizely.com/privacy/

Visual Website

Analytisch

Optimizer

De cookies die Visual Website Optimizer plaatst, worden gebruikt om bij te houden welke
testpagina’s al werden getoond zodat dezelfde pagina’s bij een volgend bezoek opnieuw
getoond worden. Die details worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

https://vwo.com/privacy-policy/

Hotjar

Analytisch

De cookies die Hotjar plaatst, worden gebruikt om bij te houden welke testpagina’s al werden
getoond, zodat een bezoeker slechts een keer wordt geteld in de heatmap. Daarnaast worden
sommige details, zoals de gebruikte browser, het soort toestel (al dan niet mobiel) en de bron
van uw bezoek, geregistreerd. Die details worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

http://www.hotjar.com/privacy

Google Tag Manager

Analytisch

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te
analyseren om de kwaliteit en/of de doeltreffendheid van de website te verbeteren.

https://www.google.com/analytics/tag-manager/
http://www.google.com/policies/privacy/

AddThis

Sociale

Deze cookies worden geplaatst door de onderneming AddThis, die de knoppen levert om

media

content te delen op verschillende sociale netwerken http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Facebook Connect &

Sociale

Met deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van gekozen sociale media rechtstreeks

Facebook Social

media

content van onze website delen. We gebruiken ook ‘embeds’ waarmee content van derden

Plugin

kan worden getoond. Bijvoorbeeld: om een video of een foto te integreren. Met deze ‘embeds’
kunnen ook cookies van derden worden geplaatst.
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

DoubleClick

Advertentie

Deze cookies worden gebruikt om uit te zoeken hoe mensen reageren op onze digitale

s

reclamecampagnes. Zo komen we meer te weten over het klikgedrag met betrekking tot onze
advertenties en kunnen we onze service beoordelen en optimaliseren.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

DoubleClick Add

Advertentie

Deze cookies worden gebruikt om uit te zoeken hoe mensen reageren op onze digitale

Exchange Buyer

s

reclamecampagnes. Zo komen we meer te weten over het klikgedrag met betrekking tot onze
advertenties en kunnen we onze service beoordelen en optimaliseren.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook Custom

Advertentie

Deze cookies worden gebruikt om uit te zoeken hoe mensen reageren op onze digitale

Audience

s

reclamecampagnes. Zo komen we meer te weten over het klikgedrag met betrekking tot onze
advertenties en kunnen we onze service beoordelen en optimaliseren.

https://www.facebook.com/policy.php

AppNexus

Advertentie

Dit/deze cookie(s) houdt/houden bij dat u al op een advertentie klikte en de website bezocht

s

(inclusief de bezochte pagina’s). Ze kunnen, mits toelating, ook worden gebruikt om profielen
voor remarketing te creëren.
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

Media Innovation

Advertentie

Dit/deze cookie(s) houdt/houden bij dat u al op een advertentie klikte en de website bezocht

Group

s

(inclusief de bezochte pagina’s). Ze kunnen, mits toelating, ook worden gebruikt om profielen
voor remarketing te creëren.

http://www.themig.com/en-us/privacy.html

Google Adwords

Advertentie

Dit/deze cookie(s) houdt/houden bij dat u al op een advertentie klikte en de website bezocht

Conversion

s

(inclusief de bezochte pagina’s). Ze kunnen, mits toelating, ook worden gebruikt om profielen
voor remarketing te creëren.

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Dynamic

Advertentie

Een cookie voor remarketing/retargeting wordt gebruikt om de interesse van een

Remarketing

s

internetgebruiker te registreren op basis van het surfgedrag zodat gerichte advertenties
kunnen worden getoond.

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Bing Ads

Advertentie

Dit/deze cookie(s) houdt/houden bij dat u al op een advertentie klikte en de website bezocht

s

(inclusief de bezochte pagina’s). Ze kunnen, mits toelating, ook worden gebruikt om profielen
voor remarketing te creëren.

http://advertising.microsoft.com/home
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te aanvaarden. U
kunt ze dan automatisch aanvaarden. U kunt uw instellingen wijzigen om cookies te
blokkeren of u te waarschuwen zodra cookies naar uw computer worden gestuurd.
Raadpleeg uw browserinstructies op de helppagina om meer te weten te komen over
het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen. Als u verschillende toestellen
gebruikt om de websites van Omega Pharma Belgium nv te raadplegen, moet u uw
cookie-voorkeuren op elke browser of elk toestel instellen. Als u de cookies van
Omega Pharma Belgium nv uitschakelt, kan dat gevolgen hebben voor uw ervaring
bij het bezoeken van websites van Omega Pharma.

Disclaimer
De websites van Omega Pharma Belgium nv bevatten links naar andere websites
van de eigen merken (http://www.omega-pharma.be/nl-BE/content/merken/6/) en
mogelijke adverteerders, inclusief Google
(https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/), Facebook
(https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/) en Twitter
(https://twitter.com/privacy).

Omega Pharma Belgium nv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het
privacybeleid, de content, de veiligheid of de eigendom van de gekoppelde websites.
We raden u daarom aan om regelmatig de privacyverklaring van die externe
webshops en adverteerders te controleren.

Gegevensbescherming
Omega Pharma Belgium nv is verantwoordelijk voor de opslag en de overdracht van
gegevens van uw computer naar onze servers. Dat is van toepassing in Europa en
alle Europese landen zijn wettelijk verplicht om toereikende en passende
bescherming te bieden. Omega Pharma Belgium nv ontwikkelde ook gepaste
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Opslag van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen gedurende de tijd die nodig is
voor bovenvermelde doelstellingen of gedurende een wettelijk opgelegde termijn.

Informatie delen met derden
Omega Pharma Belgium nv zal geen persoonsgegevens sturen, verhuren of
overmaken aan derden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
Daarvan wordt alleen afgeweken als die verplichting als onderdeel van zijn service
wordt opgelegd (vb.: aan een processor (in geval van hosting), indien wettelijk
verplicht, bij de uitvoering van een publiekrechtelijke taak (vb.: strafonderzoek) of als
het bekendmaken van de informatie levensnoodzakelijk is (dringende medische
noodzaak). Die derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor het vastgestelde
doel en in overeenstemming met de privacy-eisen van Omega Pharma.

Wijzigingen aan het privacybeleid
Als het privacybeleid van Omega Pharma Belgium nv en zijn merken wordt
aangepast, dan worden die aanpassingen op de websites gepubliceerd. Daarom
raadt Omega Pharma Belgium nv aan regelmatig de privacyverklaring op onze
websites na te lezen zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Uw rechten
U hebt op elk moment het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te wijzigen of
te schrappen. U kunt op elk moment uitschrijven, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven en

mailings. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de toepassing ervan op deze
website, neem dan contact met ons op via:
Omega Pharma Belgium nv
Industriezone De Prijkels
Venecoweg 26
9810 Nazareth
België
Tel.: +32 9 381 02 00
info@omega-pharma.com
Deze privacy- en cookieverklaring wordt beheerst door de Belgische wet.

