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PRIVACY EN COOKIE BELEID 
 
LG Electronics Benelux Sales B.V. (“LGE”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en als onderdeel van ons streven naar privacy, 
publiceren we dit privacy en cookie beleid. Dit privacy en cookiebeleid is alleen van toepassing op https://www.lgimagebank.nl (de "Site" genoemd).  

A. Verzamelde gegevens  

Dit privacy en cookiebeleid is alleen van toepassing op gegevens die via de Site worden verzameld en niet op gegevens die langs andere weg door 
LGE worden verzameld. Dit privacy en cookiebeleid is dus niet van toepassing op gegevens die offline worden verzameld of op gegevens die 
worden geplaatst of aangeleverd door derden.  
 
"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of gegevens op basis waarvan u identificeerbaar bent, zoals uw naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam of in sommige gevallen uw IP-adres indien dit kan worden gebruikt om u te identificeren. 
 
LGE verzamelt geen Persoonsgegevens via deze Site.  

COOKIEBELEID 

De Site maakt gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren. 

WAT IS EEN COOKIE? 

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een 
website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die 
de cookie herkent. Cookies zijn handig omdat ze ervoor zorgen dat een website het apparaat van een gebruiker herkent. Cookies hebben veel 
verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en over het algemeen de gebruikerservaring 
verbeteren. Ze kunnen ook helpen ervoor te zorgen dat advertenties die u online ziet beter aansluiten bij u en uw interesses. Ga voor meer informatie 
over cookies naar http://www.allaboutcookies.org/. Hier kunt u ook zien welke cookies op uw apparaat zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren 
en verwijderen. 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP DE SITE? 

We gebruiken de volgende cookies:  
 

 Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u 

kunt inloggen op beveiligde delen van onze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens, zoals informatie over u die zou kunnen 
worden gebruikt voor marketing of die onthouden waar u op internet was.  
 

Type cookie Naam cookie Bron Functie Opslagperiode 

Strikt noodzakelijk ASPSESSIONIDCWRACCQQ 

 

LG  Dit houdt de actuele sessie bij na het inloggen, zodat de 

gebruiker ingelogd kan blijven.  

Sessie - deze cookies zijn 

tijdelijke cookies die op uw 

apparaat blijven totdat u onze 

website verlaat. 

HOE COOKIES UIT TE SCHAKELEN OF TE VERWIJDEREN? 

U kunt cookies uitschakelen door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als 
u echter in uw browserinstellingen alle cookies uitschakelt (inclusief strikt noodzakelijke cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen 
van de Site. Als u een cookie of categorie van cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. Dit moet u apart in uw browser 
doen. Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. U kunt ook in uw browser naar de 
optie 'Help' gaan voor meer informatie. 
 
Bekijk de onderstaande links voor meer informatie over de cookie-instellingen voor uw browser:  
•Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

•Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-

+en+uitschakelen 

•Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies                       

•Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy en cookiebeleid naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment aan te passen. Wanneer we 
dit doen, passen we ook de datum voor 'laatste aanpassing' onder aan dit privacy en cookiebeleid aan. 

CONTACT OPNEMEN MET LGE 

Als u vragen hebt over dit privacy en cookie beleid of onze privacy praktijken, neem dan contact met ons op via email naar lgebn.privacy@lge.com 
of via onze Europese Functionaris Gegevensbescherming via dpo-eu@lge.com of per post aan LG Electronics Benelux Sales B.V., afdeling Data 
Protection, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen.  
 
LG Electronics Benelux Sales B.V. 
 
 
Ingangsdatum: 18 mei 2018 
Laatste aanpassing: 31 maart 2020  
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