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Feilo Sylvania Group websites en app cookiebeleid 

Juni 2022 

 

Wat zijn Cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden met informatie over uw surfgedrag en surfgeschiedenis. Ze worden 

op uw computer of ander mobiel apparaat geplaatst wanneer u websites bezoekt of apps gebruikt. 

Cookies bevatten informatie die helpen bepaalde informatie over u en uw online handelingen te 

onthouden. Deze door cookies opgeslagen informatie wordt beschouwd als persoonsgegevens 

volgens Verordening 2016/679 (EU) (Algemene Verordening Gegevensbescherming, "GDPR"). 

 

Feilo Sylvania en Cookies 

Dit Cookiebeleid beschrijft hoe wij cookies gebruiken en is van toepassing op websites die 

rechtstreeks beheerd worden door de Feilo Sylvania bedrijvengroep, inclusief Feilo Sylvania 

International Group Kft., de eigenaar en beheerder van de website. 

U kunt ook onze Privacyverklaring op onze website lezen en contact met ons opnemen via 

compliancemanager@sylvania-lighting.com in geval van vragen over cookies en privacy op onze 

websites. 

Indien u op een link op een van onze websites klikt die u van onze pagina naar de website van een 
derde navigeert, is dit Cookiebeleid na het verlaten van onze website niet van toepassing op het 
browsen op de website van de derde. 

 

Hoe gebruiken we cookies? 

 

De partijen die toegang hebben tot de informatie die in de cookie op uw apparaat is 
opgeslagen 

 

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn er twee belangrijke manieren waarop de informatie -
opgeslagen in de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst- toegankelijk is, afhankelijk van van 
wie de cookie is: 

1. First-party cookies: In dit geval wordt de op uw apparaat geplaatste cookie door ons 
beheerd en hebben alleen wij toegang tot de in de cookie opgeslagen informatie. 

2. Third-party cookies: In dit geval wordt de op uw apparaat geplaatste cookie beheerd door 
een derde partij, de "cookie manager", en alleen deze derde partij heeft toegang tot de in 
de cookie opgeslagen informatie. 

De belangrijkste soorten cookies die wij op onze websites gebruiken zijn de volgende: 

1. Strikt noodzakelijke cookies  

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website, zonder deze cookies zou de 

website niet goed kunnen laden, of zou u niet de informatie of dienst kunnen krijgen die u nodig 

heeft. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig om te registreren of u foutmeldingen ziet - zodat wij 

verbeteringen kunnen aanbrengen en bugs kunnen verhelpen - en om u in staat te stellen online 
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winkelwagentjes te gebruiken door uw keuzes en reeds in het winkelwagentje geplaatste artikelen 

te onthouden terwijl u door onze site navigeert en een aankoop te doen. 

Aangezien deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites, steunen wij 

ons niet op uw toestemming met betrekking tot deze cookies, maar plaatsen wij ze op basis van 

ons legitieme belang om een goed functionerende dienst te kunnen aanbieden overeenkomstig 

artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. 

 

2. Personalisatiecookies 

Personalisatiecookies onthouden keuzes die u hebt gemaakt om de website te personaliseren, 

zoals het vergroten van de tekstgrootte of de taalkeuze, of waar u zich op de site bevindt, zodat u 

informatie op maat krijgt. Deze cookies kunnen ook locatiegegevens opslaan, als u diensten 

aanvraagt op basis van uw locatie, slaan wij een cookie op zodat u bij een volgend bezoek niet 

opnieuw hoeft te vertellen waar u zich bevindt. 

Wij plaatsen deze cookies op basis van uw toestemming, volgens artikel 6 (1) a) van de GDPR. 

 

3. Analyse- en meetcookies  

We gebruiken verschillende technologieën om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites of 

app gebruiken. Deze informatie helpt ons om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar 

zijn en om commerciële gegevens, zoals verkoopvolumes, te verzamelen en te rapporteren. We 

kunnen bijvoorbeeld de inhoud en functionaliteit van de site testen met verschillende groepen 

bezoekers, het gebruik van de website analyseren en een pagina van de website identificeren waar 

mensen moeite hebben om te weten wat ze moeten doen. Wij gebruiken dan sessielijsten om 

enkele individuele websitebezoekers te observeren en na te gaan wat het probleem is. 

Wij plaatsen deze cookies alleen op basis van uw toestemming, volgens artikel 6 (1) a) van de 

GDPR. 

Tools die we gebruiken voor analyses en metingen zijn onder andere Google Analytics en HotJar. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de 

verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te volgen en te onderzoeken, om 

geaggregeerde rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-

diensten. Google gebruikt de via onze websites verzamelde gegevens ook om de advertenties van 

zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. 

Google en zijn servers die voor Google Analytics worden gebruikt, bevinden zich in de Verenigde 

Staten; het gebruik van Google Analytics impliceert derhalve de overdracht van persoonsgegevens 

buiten de EU naar de Verenigde Staten. Momenteel worden de Verenigde Staten niet beschouwd 

als een land waar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de verwerking van 

persoonsgegevens volgens de GDPR. Daarom zijn er bij het gebruik van Google Analytics 

contractuele waarborgen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dit zijn de 

zogenaamde Standard Contractual Clauses die door de Europese Commissie zijn aangenomen 

en door Google aan ons zijn verstrekt, hier beschikbaar: Google Data Transfer Agreement, 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US
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Google treedt op als gegevensverwerker bij het gebruik van Google Analytics. De contactgegevens 

van Google zijn: 

• Adres: 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States. 

• Contact voor privacykwesties: Privacy-informatieformulier, 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form 

• Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

 

Hotjar (Hotjar Ltd.) 

Hotjar is een tool die gebruikersgedrag van websites analyseert, het wordt geleverd door Hotjar 

Ltd., met hoofdkantoor in Malta. Alle gegevens die Hotjar verzamelt worden niet langer dan 365 

dagen elektronisch opgeslagen in Ierland, Europa op de Amazon Web Services infrastructuur. 

Bepalingen van Hotjar's Privacybeleid vindt u op: 

Hotjar Ltd. treedt op als gegevensverwerker en zijn contactgegevens zijn: 

• Adres: Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 

3141 Malta. 

• Contact voor privacykwesties: mailto:support@hotjar.com en mailto:dpo@hotjar.com 

• Privacybeleid: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

 

Hotjar Ltd. Maakt gebruik van sub-verwerkers bij het leveren van haar diensten, deze zijn: 

- Amazon Web Services, gevestigd in Ierland, 

- Datadog, gevestigd in Duitsland, en 

- Sentry, gevestigd in de Verenigde Staten. 

 

Om het juiste beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in de Verenigde 
Staten te waarborgen, heeft Hotjar Ltd. standaard contractuele clausules afgesloten met Sentry. 
Meer informatie over de Hotjar sub-verwerker is hier beschikbaar: https://help.hotjar.com/hc/en-
us/articles/360058514233-Sub-Processors-used-by-Hotjar  

 

4. Targeting of reclamecookies 

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag (inclusief details over de websites die u 

hebt bezocht) die wij gebruiken om ervoor te zorgen dat u relevante reclame ontvangt die is 

afgestemd op uw interesses. Wij, of derden en advertentienetwerken namens ons, gebruiken de 

door deze cookies verzamelde informatie verder om u over het hele internet, ook op andere sites 

die u bezoekt, advertenties te tonen waarin u geïnteresseerd bent, op basis van uw interactie met 

onze website, apps en uw browsegeschiedenis. 

Als u bijvoorbeeld onze website bezoekt en interesse toont in een van onze producten, maar 

uiteindelijk besluit het product niet te kopen, kunnen wij u gedurende een aantal dagen na uw 

eerste websitebezoek advertenties laten zien over dit product op andere websites en op 

landingspagina's van zoekmachines (d.w.z. uw Google-zoekresultatenpagina). Als u het product 

koopt, of als er een bepaalde periode is verstreken, krijgt u deze advertenties niet meer te zien. 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
mailto:support@hotjar.com
mailto:dpo@hotjar.com
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360058514233-Sub-Processors-used-by-Hotjar
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360058514233-Sub-Processors-used-by-Hotjar
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Wij plaatsen deze cookies alleen op basis van uw toestemming, volgens artikel 6 (1) a) van de 

GDPR. 

Tools die we gebruiken voor marketing en reclame zijn onder andere: AddThis, Google Ads, 

Amazon Advertising, YouTube en diverse aanbieders van display advertising. 

Google Ads en YouTube 

Google Ads, aangeboden door Google, is een online advertentieplatform waar adverteerders 

bieden om korte advertenties, dienstaanbiedingen, productvermeldingen of video's aan 

webgebruikers te tonen. Het kan advertenties plaatsen zowel in de resultaten van zoekmachines 

zoals Google Search als op niet-zoekwebsites, mobiele apps en video's. YouTube wordt geleverd 

door Google en is daarmee een platform dat advertenties plaatst met behulp van Google Ads en 

de resultaten van Google Analytics. 

Google en zijn servers die voor Google analytics worden gebruikt, bevinden zich in de Verenigde 

Staten; het gebruik van Google Ads impliceert derhalve de overdracht van persoonsgegevens 

buiten de EU naar de Verenigde Staten. Momenteel worden de Verenigde Staten niet beschouwd 

als een land waar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de verwerking van 

persoonsgegevens volgens de GDPR. Daarom zijn er bij het gebruik van Google Ads contractuele 

waarborgen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dit zijn de zogenaamde 

Standard Contractual Clauses die door de Europese Commissie zijn aangenomen en door Google 

aan ons zijn verstrekt, hier beschikbaar: Google Data Transfer Agreement, 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US 

Google treedt op als gegevensverwerker bij het gebruik van Google Ads. De contactgegevens van 

Google zijn: 

• Adres: 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States 

• Contact voor privacykwesties: Inlichtingenformulier over privacy, 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form 

• Privacybeleid (ook met betrekking tot YouTube): 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Amazon Advertising 

Amazon Advertising, aangeboden door Amazon is een online advertentieplatform, waar 

adverteerders bieden om korte advertenties, dienstaanbiedingen, productvermeldingen of video's 

aan webgebruikers te tonen. Met Amazon Advertising kunnen adverteerders consumenten 

bereiken via productadvertenties of video's op websites van derden. 

Amazon treedt op als een onafhankelijke gegevensbeheerder bij het gebruik van Amazon 

Advertising.  

De contactgegevens van Amazon zijn: 

• Adres: 440 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 USA 

• Contact voor privacykwesties: ad-feedback@amazon.de 

• Privacybeleid:  https://www.amazon.de/adprefs 

 

Overzichtstabel van cookies 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
file:///C:/Users/jozsii/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TIAEESA0/ad-feedback@amazon.de
https://www.amazon.de/adprefs
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Naam cookie  Type cookie Bewaartermijn 

cookie 

First Party of Third 

Party 

CONSENT Analyse 2 jaar Third party, 

YouTube 

_ga Analyse 2 jaar Third party, Google 

_gid Analyse 1 dag Third party, Google 

_gat Targeting en 

reclame 

1 minuut Third party, Google 

_hjFirstSeen Analyse 30 minuten First Party 

_hjAbsoluteSessionInProgress Analyse 30 minuten First Party 

_hjSessionUser_698203 Analyse 1 jaar First Party 

_hjSession_698203 Analyse 30 minuten First Party 

VISITOR_INFO1_LIVE Targeting en 

reclame 

5 maanden en 27 

dagen 

Third party, 

YouTube 

YSC Targeting en 

reclame 

sessie Third party, 

YouTube 

 

Hoe kunt u uw cookiekeuzes controleren? 

U kunt altijd uw cookie-instellingen wijzigen en uw toestemming intrekken. Wanneer u uw 

toestemming intrekt, zullen wij geen cookies op uw apparaat plaatsen waarvoor uw toestemming 

vereist is, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die 

plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming. Wanneer u uw toestemming voor 

personalisatiecookies intrekt, betekent dit niet dat u minder advertenties te zien krijgt, maar alleen 

dat de advertenties die u te zien krijgt misschien niet op uw interesses zijn afgestemd. 

Verder kunt u te allen tijde cookies beperken, verwijderen of blokkeren via de instellingen van uw 

browser. Via de browserinstellingen is het ook mogelijk om in het verleden geïnstalleerde cookies 

te verwijderen, inclusief de cookies die mogelijk de toestemming voor de installatie van cookies 

door deze website hebben opgeslagen. Het is belangrijk op te merken dat het uitschakelen van 

alle cookies de werking van onze websites in gevaar kan brengen. Informatie over het beheer van 

cookies in de browser vindt u op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple 

Safari en Microsoft Windows Explorer. 

Sta ons toe om, naast het bovenstaande, uw aandacht te vestigen op de service waarvan u wellicht 

wilt profiteren: Your Online Choices. Met deze dienst kunt u uw volgvoorkeuren selecteren voor de 

meeste reclamemiddelen. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.youronlinechoices.com/
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Gegevensbeheerder 

Bedrijfsnaam: Feilo Sylvania International Group Kft. (22 Népfürdő utca Duna Tower, 1138 

Budapest, Hungary).  

Contact email: compliancemanager@sylvania-lighting.com 

 

mailto:compliancemanager@sylvania-lighting.com

