INFORMATIE OVER COOKIES
www.essie.be

1) Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw terminal (computer, tablet of mobiele
telefoon) worden geplaatst wanneer u websites bezoekt, en in het bijzonder sites van
de L’Oréal-groep.
Wij gebruiken deze cookies voornamelijk om het bezoek op onze sites aangenamer
te maken en het gebruik en de functionaliteit ervan te optimaliseren; bijvoorbeeld, om
u bij uw volgende verbinding te herkennen en u content aan te bieden dat aan uw
verwachtingen / interessevelden voldoet.
Wij maken verder ook gebruik van deze bestanden om statistieken op te stellen over
de bezoeken aan onze websites en te bepalen hoe u onze portalen hebt leren
kennen.

2) Welke cookies gebruiken wij?
Afhankelijk van de terminal die u gebruikt om op onze sites te browsen, plaatsen we
cookies met de bedoeling:
 U te identificeren en u beter te leren kennen om u een gepersonaliseerde
surfervaring te bieden.
 U surfveiligheid te bieden en fraude te bestrijden.
 U content aan te bieden dat aansluit bij uw interessevelden.
 U commerciële aanbiedingen te suggereren rekening houdend met uw
voorkeuren en uw laatste aankopen.
Voor meer details over de cookies die op deze terminal worden gebruikt, gelieve hier
te klikken.

3) Hoe kunt u de cookies via uw webbrowser instellen?
De standaard instellingen van webbrowsers zijn gewoonlijk ingesteld om cookies te
aanvaarden, maar u kunt gemakkelijk deze instellingen wijzigen door de instellingen
van uw browser te wijzigen. Als u er echter voor kiest de cookies via uw browser
buiten werking te stellen dan kan het zijn dat u niet meer alle functies die we via onze
sites aanbieden kunt gebruiken.
Voor meer informatie over de instellingen van de cookies kunt u de volgende sites
raadplegen:
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (in het Frans) of
http://www.aboutcookies.org/ (in het Engels).

Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies,
Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

4) Zijn er bij ons ook third-party cookies?
Cookies van websites van derden kunnen op uw terminal worden opgeslagen en zijn
bedoeld om de content te personaliseren en/of te optimaliseren (ook publicitaire
content) die u tijdens het browsen kan worden voorgesteld. In functie van de dragers
zullen er zo meerdere third-party cookies kunnen worden geplaatst, namelijk:
 Content van sociale media: we kunnen op onze dragers content posten van
sociale media. Wanneer u een dergelijke content op onze dragers raadpleegt,
kan een cookie van het overeenstemmende sociale netwerk op uw terminal
worden geplaatst. We nodigen u uit om kennis te nemen van het
beheerbeleid van cookies van sociale netwerken op de betrokken sites.
 Flash: Flash cookies zijn bestanden die door de Flash software worden
opgeslagen. Die software wordt vaak als uitbreiding van de webbrowsers
geïnstalleerd om dynamische content te bekijken, zoals grafische animaties
of videobeelden. Er kunnen dus Flash cookies worden geïnstalleerd zodra de
Flash toepassing wordt gebruikt. We nodigen u uit om kennis te nemen van
het beheerbeleid van Flash cookies op de site www.adobe.com/fr/ of
www.adobe.com.

5) Plaatsen wij cookies op dragers van derden?
We kunnen eigen cookies plaatsen op partnersites die advertenties voor onze
merken en/of onze producten tonen. Deze cookies zijn voornamelijk bedoeld om u
content voor te stellen dat afgestemd is op uw interessevelden en de raadpleging
van onze content te tellen (ook van onze advertenties).

6) Welke cookies worden op onze site geplaatst?
Op 10 Maart 2014, worden de volgende cookies op deze drager ∗ gebruikt:
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Ter herinnering, door de optionele cookies via uw browser buiten werking te stellen zult u
ook alle cookies die op deze site worden gebruikt buiten werking stellen, ook de cookies die
aanbevolen zijn voor de goede werking van onze sites.

∗

de namen van de gebruikte cookies worden minstens één keer per jaar geüpdatet, op 1
januari ieder jaar.

