
 

 

COOKIEBELEID 

1.  Cookies?  

Tijdens het gebruik van de website www.spar.be kunnen door Ons (m.n. Lambrechts, een naamloze 

vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren, met 

ondernemingsnummer: 0439.130.282)  (naar verwezen als: “Ons” of “Wij”) zogenaamde “cookies” op 

de opslag van uw computer worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes en voorkeuren van de 

terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Het 

uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat uw gebruikerservaring niet optimaal is en / of bepaalde 

functionaliteiten van onze website niet werkzaam zijn, dit is in het bijzonder het geval waar het 

functionele cookies betreft. 

 

2. First-party cookies en third-party cookies 

  

Naast de cookies die Wij zelf plaatsen, kunnen ook derde partijen (onze partners) cookies plaatsen op 

Onze website www.spar.be. Vandaar dat er twee soorten cookies zijn: 

 

- First-party cookies: dit zijn cookies die zelf worden geplaatst door www.spar.be. Enkel Wij 

hebben toegang tot de informatie die in de cookie is opgenomen. 

 

- Third-party cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door 

www.spar.be zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de 

gegevens die door het betreffende cookie zijn verzameld. 

 

3. Sessie cookies en permanente cookies 

 

Sommige cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die je op de website maakt zodat je 

een betere, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen 

wordt anoniem bewaard en dit type cookies, de zgn. sessie cookies, overleeft de gebruikerssessie niet. 

 

Sommige cookies, de zgn. permanente cookies, kunnen wel gebruikerssessies overleven. Dit wordt 

gedaan om essentiële informatie op te slaan.  

 

4. Waarom gebruiken Wij cookies en welke cookies gebruiken Wij? 

 

3.1. Wij gebruiken cookies om onze website www.spar.be te laten functioneren door middel van 

zgn. strikt noodzakelijke cookies. 

 

Naam Partij Doel 

Cookie agreed  Cookiebeleid voorkeuren opslaan 

Drupal.visitor Drupal Onthouden de gekozen SPAR-winkel 

Info over cookies onder voorbehoud van wijzigingen door derde partijen  

 

http://www.spar.be/
http://www.spar.be/


 

 

3.2. Wij gebruiken cookies om onze advertenties aan te passen aan uw voorkeuren en interesses 

via zgn. targeting cookies 

 

Op de website kan je optioneel toestemming geven voor het gebruik van advertentie cookies. Deze 

advertenties genereren een noodzakelijk bron van inkomsten voor Ons teneinde onze activiteiten, ook 

via de website, te kunnen voeren. Indien je deze toestemming geeft kunnen wij Onze, en Onze partners 

hun advertenties contextualiseren naar aanleiding van je gebruik van de website. 

 

Naam Partij Doel 

GA, UA-xxxxxxxxx, GID, 

xxxxxxxxx, GTM-

xxxxxxxxx 

Google Google Analytics wordt gebruikt om de doeltreffendheid van onze 

marketingcampagnes te meten.  

Facebook Pixel Facebook Gegevens aan Facebook aanleveren tbv advertenties 

Info over cookies onder voorbehoud van wijzigingen door derde partijen  

 

3.3. Wij gebruiken cookies om het gebruik van Onze website www.spar.be in kaart te brengen via 

zgn. analytische cookies. 

 

Naam Partij Doel 

Google Pixel Google Google Pixel wordt gebruikt over meerdere platformen heen te 

monitoren. 

vuid Vimeo Vimeo zal hiermee het video bekijken tracken 

Info over cookies onder voorbehoud van wijzigingen door derde partijen  

 

3.4. Wij gebruiken cookies om onze website www.spar.be in staat te stellen om extra functies te 

bieden, zoals personalisatie en voorkeuren via zgn. functionele cookies 

 

Op de website kan je optioneel toestemming geven voor het gebruik van functionele cookies. Deze 

cookies stellen de website in staat om extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden 

van uw opgeslagen voorkeuren. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van 

diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat kunnen deze of 

sommige van deze diensten wellicht niet correct werken. 

 

Naam Partij Doel 

fbp Facebook Facebook zal deze cookies gebruiken tbv advertentie doeleinden 

 Yumpu Yumpu zal deze gebruiken om voorkeuren te bewaren en te 

monitoren. 

Info over cookies onder voorbehoud van wijzigingen door derde partijen  

 

  

http://www.spar.be/
http://www.spar.be/


 

 

5.  Beheer van cookies  

Bij het eerste gebruik (of in sommige gevallen op periodieke basis) kun je aangeven of je cookies wenst 

te accepteren, te weigeren of per partij of doeleinde je keuze aan te geven. Sommige cookies kun je 

niet weigeren. Functionele cookies zullen steeds geplaatst worden omdat ze nodig zijn om de website 

te laten werken. Analytische cookies worden ook steeds ingeladen omdat de gegevens die we daarmee 

verzamelen niet terug te herleiden zijn naar een persoon. 

 

Wil je op een later moment je cookievoorkeuren wijzigen, je toestemming intrekken dan wel de 

cookies verwijderen, dan kan dat steeds via je browser. In je browser kun je een instelling selecteren 

die een boodschap toont voor een website die een cookie op je computer installeert. Je kunt dan zelf 

kiezen om de cookie te aanvaarden of te blokkeren. Je kunt er ook voor kiezen om alle cookies te 

blokkeren. Omdat er verschillende browsers bestaan die op verschillende manieren werken, kijk je 

best in het menu ‘Help’ om de instelling van je browser te vinden. 

 

6. Cookies en gegevensbescherming 

 

De informatie die in cookies opgenomen is, kan in bepaalde gevallen een persoonsgegevens bevatten. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht Ons om steeds een rechtmatigheidsgrond 
te hebben om je persoonsgegevens te verwerken. Voor wat betreft functionele cookies, baseren wij 
Ons op ons gerechtvaardigd belang om bezoekers een optimale en veilige website aan te bieden. 
Hetzelfde geldt voor analytische cookies, waar het in Ons gerechtvaardigd belang is om 
geanonimiseerde analytische gegevens te verzamelen omtrent het gebruik van Onze website. Voor 
alle overige cookies die persoonsgegevens kunnen bevatten, berust Onze verwerking van je 
persoonsgegevens op je toestemming. 

Wij behandelen deze persoonsgegevens steeds in overeenstemming met Ons privacybeleid, dat je kan 
terugvinden door de volgende link te gebruiken: onze Privacy Policy. 

7. Wijzigingen en vragen 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ons, of meer algemeen naar 
aanleiding van ons cookiebeleid, dan kan u steeds contact met ons opnemen via onderstaande 
gegevens: 
 

- e-mail: dpo-office@lambrechts.be 
- via post: via bovenstaand adres met vermelding van referte “gegevensverwerking” 

Het is mogelijk dat Ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Dit 

steeds binnen de grenzen van het toepasselijk wettelijk kader. Het is dan ook aan u om op regelmatige 

basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd 

worden. 

 

/ / / 

https://www.spar.be/sites/default/files/2022-10/privacypolicy-spar-nl-20220812_1.pdf
mailto:dpo-office@lambrechts.be?subject=Gegevensverwerking

