BIOTHERM / L’OREAL NEDERLAND B.V.
COOKIE-TABEL

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden
opgeslagen als u op het internet surft, dus ook op websites van L’Oréal Group. Ga voor meer
informatie naar de volgende link: http://www.aboutcookies.org.

UITSCHAKELEN VAN COOKIES
Om cookies te activeren of uit te schakelen kunt u eenvoudig de instellingen van uw browser
aanpassen. Maak indien nodig gebruik van de Help-functie van uw browser.
Veel cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid of de functionaliteit van websites/apps
te verbeteren; daarom kan het uitschakelen van cookies ertoe leiden dat u bepaalde delen van onze
websites/apps, zoals uiteengezet in onderstaande Cookie-tabel, niet meer kunt gebruiken.

SOORT COOKIE

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt
noodzakelijke
cookies

ROL

NAAM COOKIE

WAT GEBEURT ER
ALS IK ZE NIET
ACTIVEER ?

Noodzakelijk voor het
functioneren van de
website. Ze worden
doorgaans alleen geplaatst als reactie op
door u verrichte handelingen die op een
verzoek om een dienst
neerkomen, zoals het
instellen van uw
privacy-voorkeur, het
inloggen en het invullen van formulieren.

CookiesAccepted,
Onetime,
ONDEMANDAUTH

Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.
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Functionele Cookies

Functionele
cookies

Analytics en prestatie-cookies

Prestatiecookies

Om de functionaliteit
en personalisatie van
de website te verbeteren.

where-tobuy.co: __utmz, __
utmb, __utmc, __u
tma

Ze kunnen door ons
worden geplaatst of
door derden wier
diensten wij aan onze
webpagina’s hebben
toegevoegd.

User Identification

Om het aantal
bezoeken en
verkeersbronnen te
tellen, zodat we de
prestaties van onze
site kunnen meten en
verbeteren. Om te
weten welke pagina’s
het meest en het
minst populair zijn en
te zien hoe bezoekers
op de site navigeren.

switchthelook.com
: __utmc, __utmz,
__utma, __utmt, _
_utmb

Sommige van deze
diensten, of al deze
diensten, functioneren mogelijk niet
goed.

We zullen niet
weten wanneer u
onze site bezocht
heeft en niet de
prestatie van de site
kunnen bewaken,
hetgeen kan leiden
tot het aanbieden
van een kwalitatief
minder goede
ervaring.
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