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Om het strikte karakter van deze pagina te verzachten, kozen we voor het lettertype Comic
Sans MS
(Als een droom die uitkomt)
Bij het gebruik van onze websites kunnen gegevens als gevolg van uw browsen vanaf uw
terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in “cookie”-bestanden die
op uw toestel worden geplaatst. U heeft de mogelijkheid om uw keuzes met betrekking tot
deze cookies kenbaar te maken en ze op elk moment te wijzigen.

Wat is een cookie?
De term “cookie” verwijst naar meerdere technologieën (cookies, tags, pixels, Javascriptcodes, enz.) waarmee het volgen van het browsen mogelijk is of een analyse van gedragingen
van een bezoeker aan de website kan worden uitgevoerd. Deze technologieën evolueren
voortdurend.
De cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of
smartphone wordt opgeslagen en dat het mogelijk maakt om gebruikersgegevens op te slaan
om het browsen te vergemakkelijken en bepaalde functies mogelijk te maken.
Er bestaan twee soorten cookies op onze websites:
•

de first-party-cookies, geplaatst door Back Market om te kunnen browsen en voor de
werking van onze websites;

•

third-party-cookies die door externe partnerbedrijven worden geplaatst om uw
interesses te identificeren en u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. Deze cookies
van derden worden rechtstreeks beheerd door de bedrijven die ze publiceren en die
eveneens dienen te voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Waarvoor worden cookies, tags en tracers gebruikt op onze
website?
Back Market geeft verschillende soorten cookies uit, waarvan het gebruik hieronder wordt
beschreven.

Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze websites en staan met name toe:
•

informatie te onthouden die is verzameld via een door u ingevuld formulier (aanmaken
of toegang tot uw account, geabonneerde service, inhoud van een winkelmand, enz.);

•

u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes op onze websites, zoals
uw account, met behulp van identificatiegegevens;

•

om veiligheidsmaatregelen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om
na een bepaalde tijd opnieuw in te loggen op uw account.

Analytische cookies en cookies voor doelgroepmeting
Deze cookies stellen ons in staat om statistieken op te stellen en het aantal bezoeken en het
gebruik van onze diensten bij te houden, om deze evenals uw ervaring als gebruiker van onze

websites te verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies voor doelgroepmeting en in het
bijzonder Google Analytics.

Personalisatie van advertenties op basis van uw interesses
We doen er alles aan om u aanbiedingen en advertenties te presenteren die voor u het meest
relevant zijn. Dit doen we door middel van advertentiecookies waarmee u in realtime de
inhoud kunt weergeven die het meest geschikt is voor uw interesses, afgeleid uit uw recente
browseactiviteit op onze website.

Persoonlijke gebruikerservaring
Met deze personalisatiecookies kunnen we:
•

de presentatie van onze website aanpassen aan de gebruikte terminal;

•

de presentatie van onze websites aanpassen aan de interesses van elke gebruiker. Back
Market gebruikt met name een A/B-testoplossing die cookies gebruikt om de inhoud te
personaliseren en varianten aan te bieden. Deze cookies zijn niet essentieel, maar
zorgen voor een vlotte navigatie op onze websites, ongeacht het apparaat dat u
gebruikt.

De meeste van deze cookies verdwijnen zodra u uw bezoek aan onze websites beëindigt.
Andere hebben een langere levensduur, maar deze is nooit langer dan 13 maanden, in
overeenstemming met de geldende regelgeving.
Voor uw informatie vindt u hier een volledige lijst met cookies die op uw terminal kunnen
worden geplaatst.

Cookies accepteren of weigeren
U heeft verschillende opties om cookies te beheren. Elke configuratie die u kunt uitvoeren
(acceptatie of weigering van cookies) kan uw browsen op onze websites en de
toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van dezelfde cookies vereisen,
wijzigen.
Als u ervoor kiest om de registratie van cookies in uw toestel te weigeren of als u de cookies
verwijdert die daar zijn geregistreerd, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de
gevolgen in verband met de slechte werking van onze diensten als gevolg van de
onmogelijkheid voor ons om cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun
werking.
U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen aangaande cookies uit te drukken en te
wijzigen, op de hieronder beschreven manieren.

De configuratie van uw internetbrowser
U kunt ervoor kiezen om deze cookies op elk moment te deactiveren. Uw browser kan ook
worden geconfigureerd om u op de hoogte te stellen van de cookies die op uw toestel worden
geplaatst en u te vragen deze al dan niet te accepteren. U kunt cookies per geval accepteren of
weigeren of ze voor eens en voor altijd systematisch weigeren.
We wijzen u erop dat de instelling waarschijnlijk uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten
zal wijzigen die het gebruik van cookies vereisen.
Als uw browser is geconfigureerd om bijvoorbeeld alle cookies te weigeren, kunt u geen
aankopen meer doen of profiteren van essentiële functies van onze website (bijvoorbeeld het

toevoegen van artikelen aan uw winkelmand). Om cookies zo dicht mogelijk volgens uw
behoeften te beheren, nodigen we u uit om uw browser te configureren rekening houdend met
het doel van de cookies zoals hierboven vermeld.
Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het
wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw keuzes kunt
wijzigen.
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=nl
•

Selecteer “Instellingen” in het Chrome-menu

•

Ga naar geavanceerde instellingen

•

Ga naar het tabblad “Privacy en beveiliging”

•

Klik op “Instellingen voor content”

•

Klik in het tabblad “cookies” (eerste tabblad) op “cookies en sitegegevens”

•

Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op “OK”. U kunt er ook voor kiezen
om al uw cookies te verwijderen.

Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
•

Ga in het Firefox-menu naar “Extra” en vervolgens naar “Opties”

•

Klik op het tabblad “Privacy & Beveiliging”, klik op “Cookies weergeven”

•

Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Cookies verwijderen”

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Internet Explorer staat geen gedifferentieerd beheer van cookies toe. Om al uw cookies te
verwijderen:
•

Klik op “Extra” en vervolgens op “Internetopties”

•

Klik op het tabblad “Algemeen”, “Browsegeschiedenis” op “Wissen”

•

Vink het vakje “Cookies” aan en klik vervolgens op “Wissen”

Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html
•

Selecteer “Voorkeuren” in het Safari-menu

•

Ga in het geopende venster naar het tabblad “Beveiliging”

•

Klik op “Cookies weergeven”

•

Zoek en selecteer in het geopende venster de cookies die u wilt verwijderen en klik op
“Wissen”

Privé browsen

Met "privé browsen" dat tegenwoordig door alle browsers wordt aangeboden, kunt u met
name “anoniem” browsen, dat wil zeggen zonder dat uw geschiedenis van bezochte pagina's
en uw downloads worden bewaard. Wat cookies betreft, worden alle cookies die tijdens het
browsen zijn opgeslagen, verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het is daarom geen
oplossing om cookies te weigeren; hun levensduur blijft echter beperkt tot de duur van uw
browsen.

Cookies van derden uitschakelen
Als u cookies van derden uitschakelt, kunt u alleen cookies accepteren die door Back Market
zijn geplaatst. We wijzen u erop dat we cookies delen met onze partner Criteo om u de meest
gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties te bieden. U kunt de advertentiecookies van
deze partner op elk moment uitschakelen door hier te klikken: hier. U kunt ook cookies van
derden in het algemeen blokkeren door de onderstaande procedure, afhankelijk van uw
browser, te volgen:
Chrome
•

Selecteer “Instellingen” in het Chrome-menu

•

Ga naar geavanceerde instellingen

•

Ga naar de paragraaf “Vertrouwelijkheid”

•

Klik op “Instellingen voor content”

•

Vink in de paragraaf “cookies” (eerste alinea) het vakje aan “Cookies en gegevens van
derden blokkeren”

•

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

Firefox
•

Ga in het Firefox-menu naar “Extra” en vervolgens naar “Opties”

•

Vink op het tabblad “Privacy & Beveiliging” het vakje “Cookies accepteren” aan

•

Selecteer “Nooit” voor de instelling “Cookies van derden accepteren”

•

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

Internet Explorer
•

Ga in het menu van Internet Explorer naar “Internetopties”

•

Klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid” op “Geavanceerd”

•

Accepteer interne cookies, weiger cookies van derden

•

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

Safari
•

Selecteer “Voorkeuren” in het Safari-menu

•

Ga in het geopende venster naar het tabblad “Beveiliging”

•

Optioneel: “Cookies accepteren”, selecteer “Alleen van websites die ik bezoek”

Geef uw keuzes aan
Functionele cookies (noodzakelijk) - niet uit te schakelen

Ja
Nee
Accepteert u het plaatsen en lezen van cookies zodat Back Market en onze partners uw
ervaring op onze websites kunnen personaliseren? Let op: als u “nee” kiest, kan de kwaliteit
van het browsen op onze websites verslechteren, waardoor uw ervaring minder prettig wordt
en minder geschikt voor uw kenmerken (met name het apparaat dat u gebruikt om te
navigeren).
Ja
Nee
Accepteert u het plaatsen en lezen van cookies om uw browsegedrag te analyseren en ons in
staat te stellen het publiek van onze website te meten?
Ja
Nee
Accepteert u het plaatsen en lezen van cookies zodat Back Market en onze partners uw
interesses kunnen analyseren om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden? Let op: als u
“nee” kiest, ontvangt u nog steeds advertenties, maar deze worden simpelweg niet meer
gepersonaliseerd naar uw interesses en verwachtingen.
Ja
Nee

Meer informatie over cookies, tags en tracers
Op de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

