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1. Verantwoordelijke uitgever.
Deze website is de officiële website en eigendom van het merk Lilliputiens N.V. gevestigd te Avenue
Henri Zaman 3A in 1480 Saintes, België.
----------------------------------------------------------------------------------------2.

Het privacybeleid van Lilliputiens – België.

Lilliputiens N.V. hecht veel belang aan haar klanten en de bescherming van hun privacy. Daarom
verbinden wij er ons toe om volgende na te leven:
•

de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U vindt de volledige tekst van die wet
op : http://www.privacycommission.be/nl

•

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie – EU
2016/679 gedateerd 27 april 2016. Dit reglement kan nagelezen worden op : https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Wanneer u onze website gebruikt, verklaart u uitdrukkelijk dat u ons privacybeleid aanvaardt en
ermee instemt dat wij uw gegevens verzamelen en verwerken volgens de bepalingen en principes die
wij hieronder beschrijven teneinde onze website te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren,
marketingacties te voeren, te antwoorden op uw vragen en de inhoud van onze onlinediensten te
verbeteren.
Tijdens uw bezoek op onze website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens op actieve
(bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult met uw gegevens om u te abonneren op onze

nieuwsbrief) of passieve wijze (bijvoorbeeld via verschillende internettechnologieën zoals cookies, IP,
adres, plugins van sociale media enz. zonder dat u die gegevens actief levert).
De informatie die we verzamelen betreft met name:
•

uw domein (automatisch vastgesteld);

•

de pagina's die u op onze website hebt bezocht;

•

uw e-mailadres indien u ons deze hebt meegedeeld door bijvoorbeeld berichten of vragen
naar onze site te sturen, met ons te corresponderen via e-mail, door u aan te melden op uw
persoonlijke account enz.

•

alle informatie die u ons vrijwillig hebt gestuurd (bijvoorbeeld bij informatievragen en/of
abonnementen op onze website, vragenlijsten, wedstrijden enz.).

Dankzij het elektronische 'opt-in' systeem kunt u op ieder moment aangeven welke commerciële
berichten u al dan niet wenst te ontvangen. Dat betreft evenwel niet:
•

de inhoudelijke, promotionele of commerciële inhoud die eventueel vervat is in de
dienstberichten die nodig zijn voor de verwerking van vragen en bestellingen van klanten;

•

de dynamische meldingen die eventueel geactiveerd zijn op de website om de
bezoekerservaring te personaliseren, met inbegrip van de aard van het aanbod dat op de
website in de kijker wordt gezet;

•

de gegevens betreffende internetverkeer en bezoekersgedrag aangaande het gebruik van de
website voor het beheer van de activiteit van de website. Die gegevens kunnen worden
doorgestuurd naar technische platformen van leveranciers of partners voor technische
verbeteringen of statistisch onderzoek.

U kunt op ieder moment de status van uw gegevens opvragen via een e-mail aan info@lilliputiens.be
of een brief aan Lilliputiens S.A. Avenue Henri Zaman 3A, 1480 SAINTES, België. Na controle van uw
identiteit bezorgen wij u zo spoedig mogelijk uw gegevens.
In het geval van foute, onjuiste of onvolledige gegevens kunt u ons uiteraard ook vragen om die
informatie aan te passen. U hebt op ieder moment het recht om zich te verzetten tegen het
doorsturen van uw gegevens naar derden, het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik
van uw gegevens voor het toesturen van reclame en, meer in het algemeen, het recht om u te
verzetten tegen enige vorm van gegevensverwerking. Wilt u uw gegevens uit onze databank laten

schrappen, stuur ons dan een e-mail of brief via bovenvermelde adressen. Wij schrappen uw
gegevens dan zo spoedig mogelijk.
Indien u vindt dat onze website de wetgeving betreffende de bescherming van de privacy niet
naleeft, stuur ons dan een e-mail of brief via bovenvermelde adressen. U hebt tevens het recht om
een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij
behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te sturen naar derden op wie wij
een beroep doen voor de levering van bepaalde diensten of producten (zoals bijvoorbeeld technische
en logistieke diensten, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden hebben verklaard de
bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Daarnaast mogen wij alle mogelijke manieren
toepassen om niet-persoonlijke informatie die wij via onze website verzamelen te gebruiken. Het
huidige privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Cookies beheren
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw browser sturen en daarin herkend worden.
Ze melden of u de website vroeger al hebt bezocht. De cookies worden opgeslagen op uw harde
schijf. Ze kunnen worden verstuurd door de server van de website die u bezoekt of door de partners
van die website. U hoeft zich geen zorgen te maken: cookies lezen alleen hun eigen informatie. Ze
hebben geen toegang tot andere gegevens. Ze bevatten de naam van de server die ze heeft
gestuurd, een vervaldatum en een unieke digitale code.

Waarvoor dienen ze?
Dankzij cookies kan een website zich beter afstemmen op uw wensen en voorkeuren. Cookies maken
het ook mogelijk om de inhoud van een website te personaliseren om uw bezoekerservaring te
optimaliseren.
Welke cookies gebruikt onze website?
De site van Lilliputiens gebruikt volgende cookies:

•

Cookies die u identificeren: zo kunt u vlot formulieren invullen. Die cookies controleren ook
uw identiteit: ze verhinderen dat andere personen toegang krijgen tot uw persoonlijke
gegevens.

•

Cookies die het u gemakkelijk maken: deze cookies maken uw sitebezoek aangenamer omdat
ze uw voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, onthouden.

•

Cookies die ons toelaten onze website te optimaliseren: ze tellen het aantal bezoekers op de
website en tonen ons wat de populairste pagina's zijn.

Wat als u geen cookies wilt?
De cookies van Lilliputiens doen alleen wat we hierboven beschrijven. U kunt ze natuurlijk ook
blokkeren. U moet daartoe in uw browserinstellingen de optie 'cookies verwijderen' aanvinken. U
kunt ook de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen via de geschiedenis van uw browser. Opgelet:
omdat er verschillende browsers bestaan kan de gepaste methode om cookies te verwijderen voor
elke browser verschillend zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Auteursrecht
Deze website valt volledig onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende het
auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor het
logo, de downloadbare documenten, foto's, afbeeldingen, teksten, namen van figuren en iedere
andere grafische of tekstuele voorstelling.
De reproductie van (een deel van) deze website op een willekeurige (elektronische of andere) drager
is ten strengste verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Lilliputiens N.V.
Elke reproductie waarvoor toestemming is verleend, dient de volgende bronvermelding te dragen:
Lilliputiens – www.lilliputiens.be.
De merken waarvan sprake op deze site zijn het eigendom van Lilliputiens.

