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INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

FANPAGE 

U kunt dit gegevenbeschermingsbeleid afdrukken of opslaan met behulp van de 

gebruikelijke functionaliteit van uw browser. U kunt deze 

gegevenbeschermingsverklaring ook als pdf-bestand downloaden en archiveren door 

hier te klikken.  

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN CONTACTGEGEVENS 

Verantwoordelijke instantie in de zin van de algemene verordening 

gegevensbescherming van de EU (“AVG”) is  

PETER HAHN N.V. 

Z.5 Mollem 391 

1730 Asse  

Tel. (070) – 22 28 29 

(Kost afhankelijk van operator, max. 0.30€ /min) 

E-mail service@peterhahn.be  

(hierna “PETER HAHN”, “wij” of “ons”)  

Neem bij vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van uw gegevens 

contact op per post met PETER HAHN N.V., Z.5 Mollem 391, 1730 Asse of per e-mail via 

privacy@peterhahn.be.  

CONTACTGEGEVENS VOOR OPDRACHTGEVER GEGEVENSBESCHERMING 

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is per post bereikbaar via PETER 

HAHN N.V. “Gegevensbescherming”, Z.5 Mollem 391, 1730 Asse of per e-mail 

privacy@peterhahn.be.  

RECLAMEPARTNERS 

We ontvangen informatie van geselecteerde online advertentienetwerkexploitanten, 

zoals Google of Facebook, en gegevensproviders die voor of met ons gezamenlijk 

reclame uitvoeren (hierna “reclamepartners” genoemd).  

https://offline.peterhahn.be/images/be/pdf/BEnl_Online_gegevensbeschermingsinformatie_052018.pdf
mailto:service@peterhahn.be
mailto:privacy@peterhahn.be
mailto:privacy@peterhahn.be
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De informatie die we van reclamepartners ontvangen, bestaat uit demografische 

informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens 

en de interesses van onze gebruikers. Deze informatie kan ons helpen onze gebruikers 

beter te begrijpen, bijvoorbeeld door analyse van de klantstructuur en 

gebruikerssegmentatie. We ontvangen alleen samengevoegde, gecodeerde of voor ons 

anonieme gegevens. We kunnen de gegevens niet koppelen aan een bepaalde persoon, 

en zeker niet aan een bepaalde gebruiker.  

Aangezien de verwerking anoniem plaatsvindt, is er geen rechtsgrondslag voor de 

verwerking vereist (zie punt 26 van de AVG). 

GEGEVENSVERWERKING FACEBOOK FANPAGE / INSTAGRAM FANPAGE 

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo 

park, California 94025, VS (’Facebook’), worden uw gegevens aan ons als adverteerder 

doorgegeven wanneer u één van onze diensten bezoekt of gebruikt.  

Wanneer u Facebook/Instagram bezoekt, plaatst Facebook een cookie op uw apparaat. 

Het cookie verzamelt informatie over uw surfgedrag (Facebook-diensten en diensten 

van derden op Facebook). Er vindt een geanonimiseerde overdracht van gegevens aan 

ons plaats. 

Voor het geval persoonsgegevens aan de Verenigde Staten worden overgedragen, heeft 

Facebook zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield. Facebook gebruikt deze 

informatie om ons statistische en anonieme gegevens over het algemene gebruik van 

onze website en de effectiviteit van onze Facebook-advertenties/Instagram-advertenties 

(’Facebook-Ads’, 'Instagram-Ads') te verstrekken. 

De volgende informatie wordt ons als advertentiepartner ter beschikking gesteld: 

• Gegevens en inhoud die u aanbiedt,  

• Netwerken en verbindingen, 

• Uw gebruikersgedrag 

• Activiteiten van derden en over u beschikbaar gestelde informatie 

• Informatie over het apparaat 

Dit betreft: 

• Inhoud, communicatie en andere gegevens, die al worden verstrekt door het 

gebruik van Facebook en/of Instagram. 
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• Hiertoe behoren de registratie voor een account, het maken of delen van inhoud, 

het verzenden van berichten of het communiceren met anderen, 

• Evenals metadata, zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand 

is aangemaakt. 

• Informatie over de personen, pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee 

u verbonden bent en hoe u met hen interageert op Facebook en Instagram. 

• Contactinformatie, wanneer deze van een apparaat geüpload, gesynchroniseerd 

of geïmporteerd is. 

• Informatie over hoe Facebook en Instragram worden gebruikt, bijvoorbeeld 

welke soorten inhoud u bekijkt of waar u op reageert, functies die u gebruikt of 

het tijdstip, de frequentie en de duur van de activiteiten. 

• Inhouden, communicatie en informatie die anderen over u verstrekken. 

De volgende informatie wordt ons als advertentiepartner ter beschikking gesteld: 

• Informatie over het type mensen dat onze advertenties ziet, 

• Evenals over de doeltreffendheid van onze advertenties. 

• Er wordt geen informatie doorgegeven die een persoon identificeert (zoals naam 

of e-mailadres), behalve wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven 

aan Facebook en/of Instagram. 

• Algemene demografische en op interesses gebaseerde informatie (zoals vrouw, 

in de leeftijd van 45 tot 54 jaar, geïnteresseerd in mode), 

• En informatie over welke Facebook-advertentie tot een aankoop geleid heeft. 

FACEBOOK CUSTOMER AUDIENCE PIXEL 

Onze website maakt voor marketingdoeleinden gebruik van zogeheten remarketing-tags 

(ook wel ’Facebook-Pixel’ genoemd) van het sociale netwerk Facebook, een dienst van 

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (’Facebook’) in 

basiscode zonder uitgebreide vergelijking; aangevuld met standaard eventcodes. Als u 

onze website bezoekt, wordt via deze tags een verbinding tot stand gebracht tussen uw 

browser en de server van Facebook. Facebook krijgt op deze manier de informatie, dat 

onze website is opgeroepen met uw IP-adres. 

Dit dient ertoe, bezoekers van onze internetpagina in het kader van hun bezoek aan het 

sociale netwerk Facebook en/of Instagram relevante advertenties te kunnen tonen. 

Hiervoor is op onze website een pixel van Facebook geïmplementeerd. Via deze pixel 

wordt bij een bezoek aan onze internetpagina een directe verbinding tot stand gebracht 

met de server van Facebook. Hierbij wordt aan de server van Facebook doorgegeven, 

dat u onze website heeft bezocht, welke producten u heeft bekeken, of en welke 
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producten u in de winkelmand heeft gelegd, of en welke producten u heeft besteld, of u 

zich bij onze nieuwsbrief heeft aangemeld, of u in de winkelmand op ’Betalen’ heeft 

geklikt’ en daarmee uw bestelling heeft voltooid. Facebook koppelt deze informatie aan 

uw persoonlijke Facebook/Instagram-account. 

U hebt geen bezwaar gemaakt tegen de verzameling van gegevens door Facebook. 

Bezwaar maken tegen de verzameling van gegevens door Facebook.  

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Facebook en 

over uw desbetreffende rechten en bescherming van uw privacy vindt u in het 

privacybeleid van Facebook en Instagram op  

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

https://help.instagram.com/ 

Desgewenst kunt u bezwaar maken tegen op interesse gebaseerde advertenties op 

Facebook via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Hiervoor moet u bij 

Facebook aangemeld zijn. 

Volgens afspraak met Facebook en met betrekking tot de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid is het uitgangspunt in principe dat verzoeken om informatie en 

aanspraken op andere rechten van de betrokkene het meest doeltreffend direct aan 

Facebook gericht kunnen worden. Facebook beschikt als aanbieder van het sociale 

netwerk namelijk over de mogelijkheid Facebookpagina’s te integreren, direct toegang te 

krijgen tot de vereiste informatie en onmiddellijk actie te ondernemen en informatie te 

verstrekken. Mocht u toch een beroep willen doen op  onze ondersteuning, dan kunt u 

op elk gewenst moment contact met ons opnemen. 

Rechtsgrondslag voor voornoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang 

conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. 

INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO'S 

We hebben video's op onze website opgenomen die op YouTube zijn opgeslagen en 

direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een 

multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 

(“YouTube”), een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). In het geval dat persoonlijke gegevens worden 

overgedragen aan de VS, hebben Google en de gelieerde onderneming YouTube zich 

verbonden aan het EU-US Privacy Shield. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, blz. 1 f) AVG, 

op basis van ons rechtmatig belang bij de integratie van video- en beeldinhoud.  

Door het bezoek aan onze website, ontvangen YouTube en Google de informatie dat u 

de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit is ongeacht of u al dan 

niet bent aangemeld bij YouTube of Google. YouTube en Google gebruiken deze 

javascript:;
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads%23_=_
https://www.privacyshield.gov/
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gegevens voor advertenties, marktonderzoek en aanpassing van hun websites. Wanneer 

u YouTube op onze website oproept terwijl u bent aangemeld bij uw YouTube- of 

Google-profiel, kunnen YouTube en Google deze gebeurtenis ook combineren met de 

desbetreffende profielen. Als u deze toewijzing niet wenst, moet u zich bij Google 

afmelden voordat u onze website bezoekt.  

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd, zoals hierboven 

beschreven, of u kunt de verzameling van door cookies gegenereerde gegevens met 

betrekking tot uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door 

Google voorkomen door in Google-advertentie-instellingen de knop 'Gepersonaliseerd 

adverteren op internet' uit te schakelen. In dat geval geeft Google alleen niet-

geïndividualiseerde advertenties weer.  

Meer informatie vindt u in de ook voor YouTube geldende 

gegevensbeschermingsinstructies van Google.  

UW RECHTEN 

Onder de desbetreffende wettelijke vereisten hebt u de volgende wettelijke 

gegevensbeschermingsrechten:  

 Recht op informatie (artikel 15 AVG) 

 Recht op annulering (artikel 17 AVG) 

 Recht op correctie (artikel 16 AVG) 

 Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG) 

 Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG) 

 Recht op intrekking van toestemming (artikel 7, lid 3 AVG) 

 Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen 

(artikel 21 AVG) 

 Om uw rechten zoals hier beschreven te doen gelden, kunt u altijd contact 

opnemen met de hierboven vermelde contactgegevens. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit 

die voor ons verantwoordelijk is: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, contact@apd-gba.be.  

GEGEVENSBEVEILIGING 

Wij zorgen voor actuele technische maatregelen om de gegevensbescherming te 

garanderen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren 

tijdens gegevens- en kennisoverdracht aan derden. Deze worden steeds aangepast aan 

de huidige stand van de techniek. Om de persoonsgegevens die u verstrekt op de 

https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl-BE
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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website te beveiligen, gebruiken we de Secure Sockets Layer (SSL) -standaard, die de 

door u verstrekte informatie codeert.  

WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING 

Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze 

website aanpassen of de wettelijke vereisten wijzigen.  
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