
Cookieverklaring
Chōmi
 
Op onze website worden cookies gebruikt om sales en bezoekersaantallen en gedrag
inzichtelijk te maken, aanbiedingen te doen van een bepaald product, live chat hulp te kunnen
bieden en in te loggen op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. In deze
cookieverklaring lees je welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij cookies gebruiken en hoe
je cookies kunt uitschakelen.
 
Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken:

-       Technische of functionele cookies;
-       Analytische cookies;
-       Advertentiecookies;
-       Social media cookies.

 
Technische of Functionele cookies

Het voornaamste doel van deze cookies is om je tijd en moeite te besparen. Dankzij deze
cookies worden de door jou gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig
gebruik. Wanneer je later onze website nog eens bezoekt, kunnen de ingevoerde gegevens
eenvoudig worden opgehaald waardoor je weer de mogelijkheden van de website kan
gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.
 
Chōmi maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken
op jouw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van onze website en jouw eigen gebruiksgemak. De cookies zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen.
 
Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken waarmee wij inzicht
kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Er wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van
analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers
op onze website vertonen. Dit heeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle
informatie die wij via Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en is dus niet te
herleiden naar jou. Voor meer informatie over wat Google precies met de verzamelde
gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaring kan
namelijk regelmatig wijzigen.
 
Advertentie Cookies

Om het advertentieaanbod voor jou te verbeteren en om inzicht te krijgen in de prestaties van
onze campagnes maken wij gebruik van de volgende advertentie cookies:

- Facebook ADS;
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- Google Adwords.
 
Social media cookies

Wij zijn actief op verschillende sociale mediakanalen. Mogelijk gebruiken wij Meta en Twitter
cookies op onze website om content daarvan weer te geven. Daarnaast gebruiken wij
cookies om onze informatie te delen via de diverse sociale mediakanalen. De social media
cookies die wij gebruiken zijn onder andere:

- Meta;
- Twitter;
- Google;
- LinkedIn;
- Youtube.

Voor meer informatie over wat deze sociale mediakanalen precies met de verzamelde
gegevens doen, verwijzen we naar hun privacyverklaringen. Deze verklaringen kunnen
namelijk regelmatig wijzigen.
 
Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?

Je kan zelf kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Je kan je afmelden voor cookies door
jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Wanneer je cookies niet accepteert, bestaat de kans dat je niet volledig gebruik kan maken
van de website.
 
Hoe kan ik cookies verwijderen?

De meeste cookies verlopen na enige tijd en registreren dan geen gegevens meer van jouw
bezoek aan de website. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Dit
kan in je browser. Ook kan je in de instellingen van je browser aangeven dat bepaalde cookies
niet geplaatst mogen worden. Hoe je de instellingen aanpast, verschilt per browser Bekijk
hiervoor de helpfunctie van je browser.
 
Websites van derden

Het kan zijn dat onze website een link naar een andere website bevat. Deze cookieverklaring
en onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet
garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met jouw
persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacy- en/of cookieverklaring van deze
derden.
 
Jouw rechten

Als je vragen hebt over de gegevens die wij van jou verwerken, kan je contact met ons
opnemen door een e-mail te sturen naar: klantenservice@chomipets.nl of door te bellen naar:
085-1109900 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur). Je kan ons verzoeken om:
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-       inzage in de persoonsgegevens die wij hebben;
-       uitleg over wat wij doen met jouw persoonsgegevens;
-       een correctie van eventuele fouten;
-       verwijdering van persoonsgegevens;
-       intrekking van de toestemming;
-       het overdragen van jouw gegevens.

Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens.
 
Wijziging cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op de website worden gepubliceerd. Het is dan ook van belang om deze cookieverklaring
regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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