PRIVACY EN COOKIE POLICY VAN BMN BOUWMATERIALENHANDEL (‘BMN’)
Wij (‘BMN’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van onze (website)bezoekers. Wij
zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie
Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij
verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze
dienstverlening aan klanten.
Reikwijdte van deze Privacy en Cookie Policy
Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten in onze winkels, kunnen wij uw
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze
Privacy en Cookie Policy.
BMN bestaat uit de volgende onderdelen:
BMN Bouwmaterialen;
Kooy;
BMN Wijcks;
BMN Ijzerwaren.
Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle door BMN beheerde websites, waaronder in
ieder geval onze websites BMN.nl, alsmede op alle vestigingen van BMN en andere door BMN
ontplooide activiteiten.

Privacy
Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal), bijvoorbeeld:
o
door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
o
door het aanvragen van een offerte;
o
bij het aankopen van een product in onze webshop;
o
wanneer u een vraag stelt via de daartoe aangeboden kanalen
Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
Wanneer u (een van) onze winkels/vestigingen bezoekt;
Wanneer u onze website bezoekt;
Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen;
Wanneer u een web account aanvraagt, dan wel aanmaakt
Wanneer u meedoet met een prijsvraag of enquête
Wanneer u solliciteert

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
•

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij
automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur
of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens worden onder meer verzameld
met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
o
browsergegevens;
o
apparaatgegevens;
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o
o
o
o
o

duur van uw bezoek;
pagina’s die u bezoekt;
links waar u op klikt;
locatiegegevens (op basis van uw IP-adres);
verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

•

Gegevens die u aan ons verstrekt:
Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van producten en/of verlenen van
diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via email, telefoon, onze
vestiging, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
o
(bedrijfs)naam;
o
e-mailadres;
o
woon en/of bedrijfsadres (waaronder postcode en plaats);
o
telefoonnummer;
o
financiële gegevens;
o
bestelgegevens;
o
andere gegevens.

•

Cameragegevens:
Wij verwerken ook cameragegevens. Voor zowel leuke als minder leuke doeleinden:
o
camerabewakingsbeelden;
o
promotiebeeldmateriaal.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij zijn denkers, bouwers en doeners. BMN verwerkt persoonsgegevens dus voor de navolgende
praktische doeleinden:
Verwerking:

Praktische doeleinden:

Uw bestelling
leveren

Hiervoor hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en
soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen wij u op de hoogte houden
over uw bestelling en deze uiteindelijk bezorgen. Wanneer het voor uw
bestelling nodig is, delen wij uw gegevens met onze partners, bijvoorbeeld
aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. En als u op BMN.nl iets
bestelt bij een externe verkoper, dan ontvangt ook hij uw gegevens. Van
onze externe verkopers eisen wij dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens
omgaan als wij dat doen;

Uw account mogelijk
maken

U maakt een eigen account aan zodat u allerlei zaken niet steeds opnieuw
hoeft in te vullen. Wij bewaren ook uw eerdere bestellingen zodat u deze
gemakkelijk kunt terugvinden. Ook kunt u bij ons een favorietenlijst
aanmaken. Hier kunt u al uw favoriete BMN-producten verzamelen. Erg
handig vinden wij. Voor deze service slaan wij deze gegevens op: uw
naam,
adres(sen),
telefoonnummer,
e-mailadres,
afleveren
betaalgegevens en opgegeven informatie en eventuele interesses;

Reviews

Wij zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Als u een review schrijft, kunt
zelf kiezen of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor
andere bezoekers, en of wij contact met u op mogen nemen naar
aanleiding van uw review. Uiteraard houden wij bij wie welke review schrijft;

Prijsvragen

Wanneer u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres
en e-mailadres. Zo kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaars
bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Welke
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acties vinden onze klanten fijn;
Promotiefoto’s

Wij houden van mooie plaatjes ter promotie van BMN. Wij schieten daarom
af en toe enkele foto’s in en/of rondom onze filialen, alsmede gedurende
evenementen die door BMN worden georganiseerd of waar BMN aan
deelneemt. Wij laten het u altijd duidelijk weten indien BMN foto’s aan het
maken is. BMN zal dit in veel gevallen kenbaar maken door het plaatsen
van informatieposters, of andere informatiebronnen;

Fraude-/ en
diefstalbestrijding

Niemand zit te wachten op diefstal, verduistering en/of fraude, ook wij niet.
Daarom hebben wij een prachtig camerabewakingssysteem met zeer
scherpe opnamemogelijkheden, en gebruiken wij onze klantgegevens om
fraude te onderzoeken, te bestrijden en te voorkomen. Als het moet,
verstrekken wij voor dit doel klantgegevens aan opsporingsinstanties;

Nieuwsbrieven en
reclame

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders bewaren wij
uw adresgegevens;

Samen zaken doen

Wij geven u graag de beste service. Daarvoor zijn elkaars telefoonnummer
en e-mailadres wel handig;

Analyse website

BMN analyseert anonieme data van bezoekgedrag op onze website, zoals
de volgorde waarin pagina’s worden bezocht, welke knoppen er worden
aangeklikt en hoe lang bezoekers op een pagina verblijven. Zo kunnen wij
het gebruikersgemak van onze de website verbeteren én onze producten
en diensten beter afstemmen op de voorkeuren van onze klanten en
bezoekers;

Wettelijke
verplichting

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij baseren voornoemde praktische verwerkingen en doeleinden van uw persoonsgegevens op de
volgende grondslagen. U kunt daarvoor de hieronder weergegeven legenda gebruiken:

Legenda:

Grondslag:

A

noodzakelijk ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld
het leveren van producten);

B

noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde
belangen. Wij streven hierbij naar een optimale balans
tussen enerzijds uw rechten en vrijheden en anderzijds ons
belang. Wij baseren de verwerking op de volgende
gerechtvaardigde belangen:
B1

marketingdoeleinden;

B2

verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;

B3

voeren van geschillen;

B4

beveiligen en beheren van onze systemen;
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B5

sollicitaties.

C

noodzakelijk ter nakoming van wettelijke verplichtingen
(uitsluitend indien noodzakelijk);

D

op basis van vrijelijke, specifieke, geïnformeerde en
ondubbelzinnige toestemming.

Grondslag(en):

Doeleinde:
Cont(r)act:

A

de uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst.

A

de uitvoering van een door u gesloten dienstenovereenkomst.

A, B1, B2

het afwikkelen van bestellingen en/of andere gerelateerde activiteiten.

A, B1, B2, B3, C

het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

A, B1, B2, B3, C

reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
Facturering:

A, B3

facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.
Product- en dienst ontwikkeling:

B1, B2, B4

het achterhalen welke personen gebruik maken van specifiek bezochte
producten en deze producten aanpassen of vernieuwen waar nodig.

B1, B2, B4

het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt
gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.

A, B1, B2, B4

Het faciliteren van een gebruikersaccount
bestelhistorie en andere functionaliteiten).

B1, B2

het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

(inclusief

favorietenlijst,

Marketingdoeleinden:
B1

het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en
producten.

B1, D

het fotograferen van aan BMN gerelateerde activiteiten en/of materiaal.

B1

het organiseren van prijsvragen.
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

C

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
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B2, B3, B4 en C

Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen
gericht tegen BMN, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname
aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van
fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze
plaatsvindt en niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij
voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld, voorzien wij u van aanvullende informatie.
Indien u, ondanks een verzoek daartoe, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen wij de
(koop)overeenkomst die wij met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren en kunnen wij mogelijk niet
aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij zullen u vanzelfsprekend informeren indien dit het
geval is.
Indien u aan ons toestemming heeft gegeven ter verwerking van uw persoonsgegevens bent u te allen
tijde gerechtigd deze toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door het verzenden van een emailbericht naar privacy@bmn.nl.
Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan verwerkers en/of derden in overeenstemming
met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende
wijzen gebeuren:
Wij maken gebruik van verwerkers om namens BMN uw persoonsgegevens te verwerken. Uw
persoonsgegevens worden door onze verwerkers in beginsel verwerkt op beveiligde servers binnen
de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten
de EER worden verwerkt. In beide gevallen heeft BMN conform de Europese en Nederlandse
privacyregelgeving alle vereiste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtmatig te
verwerken. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:
Verwerker:

Taakomschrijving:

Hostingdiensten

beschikbaar stellen van de websites van BMN;

IT consultants

Installeren en / of onderhouden van (computer)systemen binnen BMN;

Het is mogelijk dat BMN uw persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen. In sommige gevallen
wordt hiervoor uw goedkeuring vereist. BMN heeft conform de Europese en Nederlandse
privacyregelgeving alle vereiste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig te
verstrekken. Hieronder treft u een overzicht van derden aan wie BMN uw persoonsgegevens kan
verstrekken:
Externe Ontvanger:

Taakomschrijving:

Transportbedrijven
Telesales

dienstverleners die de aangekochte producten bezorgen;
dienstverlener die klanttevredenheidsonderzoek uitvoert;

Uw persoonsgegevens kunnen door BMN ook onderling tussen zustermaatschappijen worden
verstrekt en/of aan gelieerde rechtspersonen van BMN indien dit noodzakelijk is voor de
verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
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Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, weten regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders,
belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).
Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere
overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de
overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij BMN te goeder trouw meent dat de
bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.
Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER:
Zoals hierboven neergelegd, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden
verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen dan worden doorgegeven en verwerkt in de Verenigde Staten
(‘VS’). De VS wordt niet geacht een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te
bieden. Uw persoonsgegevens worden echter verwerkt overeenkomstig de Europese wetgeving
inzake gegevensbescherming uit hoofde van specifieke overeenkomsten die door de Europese
Commissie zijn goedgekeurd, waardoor hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens
wordt geboden als binnen de EER.
Als wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij voor een zelfde
beschermingsniveau door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:
•

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie
heeft vastgesteld dat die een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens worden
geacht te bieden. Voor nadere details zie de Europese Commissie: Gepastheid van de
bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU;

•

Indien wij gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruikmaken van
specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en op grond
waarvan persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als binnen Europa. Voor nadere
details zie de Europese Commissie: Modelovereenkomsten voor de doorgifte van
persoonsgegevens aan derde landen.

•

Indien wij gebruikmaken van dienstverleners in de VS, kunnen wij ofwel gebruikmaken van
bovengenoemde door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten of we kunnen
gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het EU – US Privacy Shield, dat zoals
hierboven is beschreven, eist dat zij soortgelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens
die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Voor nadere details zie de Europese Commissie:
EU – US Privacy Shield.

Voor nadere informatie over onze specifieke werkwijzen bij de doorgifte van uw persoonsgegevens
buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen.
Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De bewaartermijn wordt door ons bepaald op basis van de
omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg
van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens, de doeleinden
waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de mogelijkheden om deze doeleinden op een
andere manier te realiseren, en de geldende wettelijke voorschriften.
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Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of
wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een (klant)
dan wel (sollicitant) account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande
bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze
gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.
Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of
aanpassing.
BMN maakt onder meer gebruik van haar eigen VPN-netwerk, versleutelde laptops en een uitgebreide
autorisatiestructuur.
Hyperlinks naar andere websites:
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.
Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht BMN te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient
verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.
Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u
ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u
ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw
persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot
inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming
met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt
u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U kunt u ons bereiken op de
volgende wijzen:
Contactmogelijkheid:

Contactgegevens:

Gebruikersaccount:

uw account geeft 24 uur per dag de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelf bij
te werken

Per telefoon:

+31 (0) 88 633 72 02

Per e-mail

privacy@bmn.nl

Per post:

BMN Bouwmaterialen
t.a.v. Privacycoördinator
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Opt-out:

via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de door ons verzonden emailberichten (uitsluitend voor marketingdoeleinden).

Klachten:
Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u
een e-mailbericht sturen naar privacy@bmn.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk relevante
informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden.

7/11

Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen
er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling
van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit en desgewenst
een klacht indienen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer
of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.
Wij maken gebruik van onderstaande cookies:
•

Sessie cookies:
Met behulp van sessie cookies kunnen wij gegevens opslaan totdat u uw browser sluit. Hierdoor
kunnen wij u een gepersonaliseerde gebruikerssessie bieden. Wij kunnen onze dienst daardoor
zoveel mogelijk aanpassen op uw wensen of op uw surfgedrag.
o
Bezoekersimpact: deze cookies hebben géén tot weinig impact op de (privacy van)
bezoekers. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.

•

Functionele cookies:
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze
functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om
de website aan uw wensen aan te passen.
o
Bezoekersimpact: deze cookies hebben géén tot weinig impact op de (privacy van)
bezoekers. Deze cookies verwerken géén persoonsgegevens, of slechts voor korte duur.

•

Marketing cookies:
Wij gebruiken marketing cookies om u te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk voor u
is. Dit geldt niet alleen voor de inhoud van onze website, maar ook voor getoonde
(derden)advertenties. Wij kunnen zo een beeld krijgen van uw vermoedelijke interesses en
passen onze website en advertenties daarop aan.
o
Bezoekersimpact: deze cookies hebben weinig tot gemiddeld impact op de (privacy
van) bezoekers. Deze cookies kunnen persoonsgegevens verwerken voor een langere
periode.

•

Analytische cookies
Met gebruik van Google Analytics en andere analytische diensten wordt bijgehouden hoe u
onze website gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die
met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiliging (via SSL)
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de
EER en daarbuiten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het
volledige IP-adres verwerkt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook
het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
o
Bezoekersimpact: deze cookies hebben weinig tot gemiddeld impact op de (privacy
van) bezoekers. Deze cookies kunnen persoonsgegevens verwerken voor een langere
periode.

•

Tracking cookies
Met behulp van tracking cookies wordt informatie verzameld over uw surfgedrag en de wijze
waarop u op onze website terecht bent gekomen. Dit dient het doel uw advertentieconsumptie
(op andere websites) af te stemmen op uw surfgedrag, zodat deze zo veel mogelijk relevant
voor u zijn.
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o

Bezoekersimpact: deze cookies hebben een gemiddelde impact op de (privacy van)
bezoekers. Deze cookies kunnen registreren persoonsgegevens over meerdere
websites, waaronder websites die BMN niet houdt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door BMN op haar websites worden geplaatst:
Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:
Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

Google | DoubleClick
IDE, test_cookie, DSID, _ncuid
marketing
Doubleclick.net
maximaal één jaar
Verenigde Staten
(1) deze cookies worden gebruikt door Google DoubleClick om de acties van
de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of
klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de
effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan
de gebruiker te presenteren;
(2) deze cookies worden gebruikt om te controleren of de browser van de
gebruiker cookies ondersteunt.

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:

Google | YouTube, Analytics
GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, APISID, CONSENT, HSID, NID, OGPC, S,
SAPISID, SID, SIDCC, SSID, DV, OTZ,_ga, _gat_UA-*, _gid
marketing, analytisch en tracking
Google.com
maximaal twee jaar
Verenigde Staten
(1) deze cookies registreren een uniek ID op mobiele apparaten om tracking
mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie;
(2) deze cookies registreren een unieke ID die door Google wordt gebruikt om
statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op
verschillende websites gebruikt;
(3) deze cookies proberen de bandbreedte van gebruikers te schatten op
pagina's met geïntegreerde YouTube-video's;
(4) deze cookies registreren een unieke ID om statistieken bij te houden van
welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien;
(5) deze cookies houden informatie bij over paginabezoeken.

Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:

BMN
recently_compared_product, recently_compared_product_previous,
recently_viewed_product, recently_viewed_product_previous, all
section_data_ids, mage-banners-cache-storage. mage-banners-cache-timeout,
mage-cache-sessid,
mage-cache-storage,
mage-cache-storage-sectioninvalidation,
mage-cache-timeout,
mage-translation-file-version,
magetranslation-storage, product_data_storage, store, used, mage-banners-cachestorage, mage-messages, form_key, PHPSESSID
functioneel
BMN.nl

Cookietype:
Plaatsingsdomein:
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Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

maximaal één jaar
Nederland
(1) deze sessie cookies houden data bij, voor het functioneren van de website
en webshop;
(2) deze cookies worden gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit
optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door
de traffic te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of servers.

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:
Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

Cookiebot / Magento
CookieConsent, User_allowed_save_cookie
functioneel
BMN.nl
maximaal één sessie
Ierland / Nederland
(1) deze cookie slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige
domein.

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:
Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

New Relic
JSESSIONID, _ga, _gid, _mkto_trk, ei_client_id
analytisch
nr-data.net
maximaal twee jaar
Verenigde Staten
(1) deze cookies houden informatie bij over paginabezoeken.

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:
Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

Algolia
algoliasearch-client-js
functioneel
BMN.nl
persistent
Nederland
(1) deze cookie is noodzakelijk om de zoekbalkfunctie van de website te
optimaliseren. De cookie zorgt voor nauwkeurige en snelle zoekresultaten.

Cookieonderwerpen:

Cookiegegevens:

Bedrijfsnaam:
Cookienaam:
Cookietype:
Plaatsingsdomein:
Bewaartermijn:
Herkomst
Doeleinde:

WordPress
wordpress_test_cookie
functioneel
Werkenbijbmn.nl
maximaal één sessie
Nederland
(1) deze cookie wordt gebruikt om te controleren of de browser van de
gebruiker cookies ondersteunt.

U kunt de via onze website geplaatste cookies als volgt weigeren:
Door niet verder te navigeren op onze website zodra onze cookie notice wordt weergegeven. Onze
cookie notice wordt weergegeven aan de onderkant van de website en wordt als volgt weergegeven:
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De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder
treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het
weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:
Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Edge;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla Firefox.

Slotbepalingen
Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het
plaatsen van een nieuwe versie op onze website.
Contactgegevens BMN:
Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:
Contactmogelijkheid:

Contactgegevens:

Gebruikersaccount:

uw account geeft 24 uur per dag de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelf bij
te werken

Per telefoon:

+31 (0) 88 633 72 02

Per e-mail

privacy@bmn.nl

Per post:

BMN Bouwmaterialen
t.a.v. Privacycoördinator
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Opt-out:

via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de door ons verzonden emailberichten (uitsluitend voor marketingdoeleinden).

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 19 december 2018.
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