
Privacy beleid Anna Pops 
	
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming 
is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

 
VERZAMELING, REGISTRATIE EN VERWERKING VAN GEGEVENS 
 
We verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van onze klanten; 
Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor dhet 
gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de 
deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account, … 
 
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en 
andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal 
en type van de browser, …) verzamelen. 
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, 
worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Anna Pops, Eugeen 
Bosteelsstraat 10, 9300 Aalst, BTW BE 0861.048.808. Anna Pops is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden 
verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die 
andere partijen op haar vraag uitvoeren. 
De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere eventuele 
vennootschappen van Anna Pops. 
 
 
GEBRUIK VAN UW GEGEVENS 
 
Je garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen 
van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat 
de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt 
ontzegd tot de producten en diensten van Anna Pops. 
 
Bij de aankoop van artikelen uit onze webshop dient u zich te identificeren alvorens 
tot aankoop te kunnen overgaan. Dit laat ons toe om u te ondersteunen bij 
technische of andere problemen en verschaft Anna Pops door uw gebruik van deze 
login inzicht in uw profiel en interesses. 
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, 
telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via 
elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige 
elektronische communicatie. 
Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze 
overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten 
en diensten en om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen. 
Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, 
postcode, woonplaats, telefoonnummer worden niet doorgegeven aan andere 
bedrijven.  



Anna Pops is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw 
gegevens maken. Zo kan de websites van de Mediahuis-groep links bevatten naar 
websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via 
dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking 
van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Mediahuis-groep, maar 
onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van 
de website in kwestie waarnaar u zich begeeft. 
 
 
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS 
 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met 
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van 
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden 
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de 
website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 
 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website 
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google 
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het 
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer 
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen 
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

FACEBOOK AND INSTAGRAM 
 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op 
sociale netwerken Facebook en Instragram. Deze knoppen worden gerealiseerd door 
code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst 
onder meer een cookie (zie cookiebeleid). 

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze 
code verwerken. 

 



NIEUWSBRIEF 
 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over 
nieuws met betrekking tot Anna Pops, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-
mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van 
abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het 
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

GEBRUIK VAN COOKIES 
 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting 
door de Consumentenbond voor uitleg. 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 
invloed op. 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET 
 
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht 
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te 
laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet 
wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te 
melden bij navolgend adres: 

Anna Pops 

Eugeen Bosteelsstraat 10 

9300 Aalst 

of via mail: info@annapops.be 

  

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT 
 
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. 

	


