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A. Algemeen 
 Definities 

1.1 'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de persoon die verantwoordelijk is 
voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 4 (7) Privacyverordening. 
1.2 ‘Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie’: Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
in de sector elektronische communicatie 
1.3 ‘Google Analytics’: voor meer informatie over Google Analytics zie 
https://www.google.com/intl/nl/analytics/; om de privacyverklaring van Google 
Analytics services te verkrijgen, zie https://www.google.com/intl/nl/policies/  
1.4 ‘Privacyverordening’ betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van  Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
1.5  ‘Telecomwet’: Belgische wet omtrent elektronische communicatie van 13 juni 
2005 
1.6 ‘Cookies van derde partijen’: een cookie dat is geschreven en dat wordt 
gelezen door een andere partij dan de uitbater van de Website. De bekendste cookies 
van derde partijen zijn deze voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies 
1.7 'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.lotableware.com 
(gebruikt in het enkelvoud, ook al omvat deze definitie verschillende sites). 
1.8 'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U' or 'Uw' betekent elk natuurlijk persoon die 
persoonlijke gegevens op de Website invoert. 

 Toepassingsgebied 
2.1 Deze Cookieverklaring is van toepassing op alle cookies die verwerkt worden op 
de Website.  
2.2 Deze Cookieverklaring wordt aan U verstrekt overeenkomstig art. 129 van de 
Telecomwet en art. 6 (3) van de Richtlijn omtrent privacy en elektronische 
communicatie. 
2.3 De Cookieverklaring kan aangepast worden zonder enige voorafgaande 
verwittiging. Het is aangewezen om de Cookieverklaring te bekijken bij elk bezoek aan 
de Website. 

B. Over Lo Tableware 
 Identiteit van Lo Tableware 

3.1 De volgende entiteit dient te worden gezien als de verantwoordelijke partij voor 
het gebruik van cookies op de Website: 
• Lo Tableware 
• Met maatschappelijke zetel te, Steenovenstraat 96, 8760 MEULEBEKE 
• Ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0428.940.433 

 Communicatie met Lo Tableware 
4.1 U kan Lo Tableware bereiken via 
• Customer service Address: Steenovenstraat 96, 8760 MEULEBEKE 
• Tel.: 056/66.64.87 
• Email: info@lotableware.com 
• Web: www.lotableware.com  

C. Algemeen doel en gebruik van Cookies 
 Het doel van cookies 

5.1 Een cookie is een kleine hoeveelheid data die een Website, via de server waarop 
deze wordt gehost, zendt naar de browser van de Gebruiker met de bedoeling om deze 
data op te slaan op de computer van de Gebruiker.  De inhoud van zo’n cookie kan kort 
zijn (bv. 'EN' voor een cookie dat uw taalkeuze onthoudt) of relatief lang (bv. IP-
adressen, inhoud van winkelwagens, etc.). Bij een volgend bezoek aan deze Website 
kan de server opnieuw de browser van de eerdere bezoeker herkennen en kan het 
toegang verlenen tot de informatie die in het verleden opgeslagen werd op de 
computer van de bezoeker. 
5.2 In geval van first-party cookies, is de informatie die door middel van een cookie 
bewaard en opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker, volledig onder de 
controle van de Verwerkingsverantwoordelijke. In geval van  cookies van derde 
partijen, oefent de Verwerkingsverantwoordelijke niet zo’n controle uit. 

 Gebruiksvoorbeelden 
6.1 Het gebruik van cookies heeft voornamelijk zijn nut bij bijvoorbeeld:  
• het onthouden van de login naam of van instellingen (bijvoorbeeld de taal); 
• het verzamelen van surfinformatie (de ingevulde velden, bezochte pagina’s, etc.); 
• het bijhouden van statistieken van de site (bezoekersaantal, etc.); 
• het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de website (session 

cookie); 
• etc. 
6.2 Sommige cookies vervullen een aantal technische doelen (bv. een session 
cookie, die het bv. mogelijk maakt om de inhoud van een winkelmand bij te houden 
bij het surfen op een e-commerce site) terwijl andere cookies inhoudelijke informatie 
bevatten (bv.  de taal, de tekstvelden, de inhoud van het mandje, etc.). 
6.3 Kortom: cookies maken het surfen enerzijds mogelijk en zorgen anderzijds voor 
een betere en makkelijkere surfervaring. 

D. Cookies gebruikt op de Website 
 Overzicht van de cookies 

7.1 De Website gebruikt volgende cookies:

 

Naam Doel Type Levensduur 
PHPSESSID Deze cookie bevat de (technische) tijdelijke variabelen tijdens het bezoek om een 

vlotte navigatie mogelijk te maken 
Technische doeleinden enkele browsersessie 

Site_lang onthoudt uw taalkeuze Inhoudelijke informatie een maand 
_utma Deze cookie registreert analytische (anonieme) informatie over hoe u deze site 

bezoekt, met het oog op het opstellen van statistieken voor Google Analytics. 
Technische doeleinden twee jaar 

_utmb Deze cookie registreert analytische (anonieme) informatie over hoe u deze site 
bezoekt, met het oog op het opstellen van statistieken voor Google Analytics. 

Technische doeleinden op een dag 

_utmc Deze cookie registreert analytische (anonieme) informatie over hoe u deze site 
bezoekt, met het oog op het opstellen van statistieken voor Google Analytics. 

Technische doeleinden enkele browsersessie 

_utmz Deze cookie registreert analytische (anonieme) informatie over hoe u deze site 
bezoekt, met het oog op het opstellen van statistieken voor Google Analytics. 

Technische doeleinden zes maanden 

 

E. Het beheer van de cookies / opt-out 
 Bij uw eerste bezoek 

8.1 Bij uw eerste bezoek van de Website heeft u de mogelijkheid om de cookies al 
dan niet te aanvaarden en dit via de “Cookies toestaan” knop op deze pagina (www.L-
lotableware.com/cookies) of via de balk bovenaan elke pagina op de Website. 

 Na aanvaarding via uw browser 
9.1 U kan uw cookie- aanvaardingen beheren, voor cookies zowel van eerste 
partijen als van derde partijen, via uw browser- instellingen. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van uw browser (gemakkelijk toegankelijk via F1). 

 Na aanvaarding via de opt out op de Website 
10.1 Indien u wenst dat Lo Tableware niet langer cookies bewaart op uw computer, 
kunt u het gebruik van de cookies buiten werking stellen door de “Cookies niet meer 
toestaan”-knop op deze pagina (www.lotableware.com/cookies). 

F. Persoonsgegevens en cookies 
10.1 De mogelijke persoonlijke informatie die u invoert op de Website zullen worden 
verwerkt overeenkomstig onze Privacyverklaring, die u op deze pagina terugvindt: 
www.lotableware.com/privacy. 
10.2 Merk op dat uw browser mogelijks persoonsgegevens bewaart, in het geval u 
eens toestemming gegeven heeft om deze persoonsgegevens te verwerken. 

G. Meer informatie? 
10.1 Voor meer informatie omtrent ons cookiebeleid kan u ons contacteren via de 
communicatiekanalen vermeldt in art. 4.1. 
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