
Cookies beleid

Beleid
Dit beleid voor het gebruik van cookies beschrijft hoe happyhappyfoto, uit 
Nederland met KVK nummer 70927022 cookies gebruikt op de website 
happyhappyfoto.nl.

Google Analytics
Cookie eigenaar: Google

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de interactie 
tussen bezoekers en onze website. Met deze informatie kunnen wij rapporten 
samenstellen om onze website te verbeteren. Daardoor weten we het aantal 
bezoekers op onze website hoe zij op onze website zijn gekomen en welke 
paginaʼs zij hebben bekeken.

Cookies, waarom en wat zijn het eigenlijk?
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt 
met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer 
naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw 
herkennen en bijhouden wat de gebruiker op zijn webbrowser in het verleden 
heeft gedaan.

happyhappyfoto maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op 
de website om bepaalde informatie over u als bezoeker van de website te 
verzamelen. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over de browser en 
het besturingssysteem dat u gebruikt, de paginaʼs die u bezoekt op onze 
website en de links die u aanklikt. Met deze informatie kunnen wij een website 
aanbieden die het beste past bij de interesses en voorkeuren van onze 
gebruikers. Daarnaast kunnen we producten en aanbiedingen identificeren die 
voor u direct van toepassing zijn.

Wij maken gebruik van zowel sessie- als permanente cookies. Sessiecookies 
zijn cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. 
Permanente cookies zijn cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat 
worden opgeslagen.

Gebruikte cookies op onze website
Zie hieronder de lijst van cookies die happyhappyfoto gebruikt op de website.

Functionele cookies
Cookie-eigenaar: happyhappyfoto
Doel: de cookies worden gebruikt om een persoonlijke ervaring te bieden en om 

http://happyhappyfoto.nl


de navigatie voor u te verbeteren. We herkennen uw computer als u onze 
website bezoekt. 

Niet functionele cookies
Cookie-eigenaar: happyhappyfoto
Doel: De cookies helpen om onze producten en diensten te verbeteren. Deze 
informatie helpt ons onze inhoud adequater aan u te tonen.

Cookies beheren
Het is mogelijk om van tevoren bij je webbrowser aan te geven of je cookies wilt 
accepteren of niet. Hieronder een instructie om cookies te verwijderen en uit te 
zetten.
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Bij vragen over ons gebruik van cookies, kunt u ons een e-mail sturen: 
info@happyhappyfoto.nl

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
mailto:info@happyhappyfoto.nl

