
Privacy beleid 
  

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Constance De Roeck 

(https://shop.picnicmechelen.be) wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer 
alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar 
aanleiding van uw bezoek aan deze website. 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens 
Bij de registratie op deze website, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd 
worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte 
werking van de website, zoals het verwerken van uw reservatie, het voeren van 
correspondentie met u, het verwerken van inschrijvingen. De gegevens worden 
gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. 

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang 
hebben tot de verwerkte gegevens 
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Constance De 
Roeck. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking 
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Constance De Roeck 
heeft afgesloten. 

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de 
informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de 
algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we 
onze contacten met u beter op u afstemmen. 

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van 
onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. 

Delen van de gegevens 
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een 
transactie te voltooien of een door u gevraagd diensten te leveren. 
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, 
noch openbaar gemaakt worden. 

Constance De Roeck behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of 
openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te 
vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang 
is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te 
vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een 
gerechtvaardigd belang te behartigen. 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens 
Uw keuzemogelijkheden 

https://shop.picnicmechelen.be/


• U kan ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere 
marketingdoeleinden worden gebruikt. Dat kan door ons op de volgende 
manier te contacteren: info@picnicmechelen.be. We zullen binnen 30 dagen 
reageren op uw verzoek. 

• U kunt kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of onvolledige, 
irrelevante of verboden gegevens laten wissen. Dat kan door ons op de 
volgende manier te contacteren: info@picnicmechelen.be. We zullen binnen 
30 dagen reageren op uw verzoeken om toegang te krijgen tot uw 
persoonsgegevens of om deze te verwijderen. 

• Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen. 
• U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken en te verbeteren. 

Contactgegevens verwerker 
Constance De Roeck 
Hoogstraat 37, 2800 Mechelen 
T: +32 (0) 15 42 40 52 
E: info@picnicmechelen.be 

Cookie beleid 
Dit 'Cookiebeleid' regelt het gebruik van cookies op deze 
website https://shop.picnicmechelen.be. 

Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
teruggestuurd worden. 

Gebruik van sessie cookies 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website 
je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk 
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden 
automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. 

Naam Herkomst Functie  

ASPSESSIONIDACTTCCTQ Microsoft ASP Gebruikt om gebruik   
onderscheiden      

EU_COOKIE_LAW_CONSENT Cookie banner Gebruikt om cookieb   
meer weer te geven     

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, 
dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de 
cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de 
instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee 
dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde 
applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
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Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van 
cookies. 

Google analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die 
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 
“cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 
gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-
adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-
exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door 
in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter 
op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt 
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 
hiervoor omschreven. 

Naam Herkomst Functie  

_ga Google Gebruikt om gebruik   
onderscheiden   

_gid Google Gebruikt om gebruik   
onderscheiden   

_gat Google Wordt gebruikt om v  
te vertragen   

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan 
je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org. 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u 
op www.youronlinechoices.eu. 

Links naar andere websites 
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks 
zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor 
de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake 
persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij 
het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken 
website door. 
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