Cookiebeleid 5SNE (Cinquième Sens Northern Europe)
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt
opgeslagen. Behalve sessiecookies (welke tijdelijk worden opgeslagen), worden de meeste
cookies blijvend opgeslagen, zodat deze niet worden verwijderd nadat u de sessie op deze
website heeft beëindigd.
Waarvoor worden cookies gebruikt?
Cookies worden op deze website gebruikt ter vaststelling van het besturingssysteem en de
browser van uw apparaat alsmede van uw IP-adres en locatie, ter vergroting van uw ervaring op
deze website, om uw vorige bezoeken en/of ingestelde voorkeuren te onthouden, u te helpen
met het voltooien van bepaalde taken zonder dat u informatie telkens opnieuw moet invoeren,
om de analytics van deze website te bewaren en om uw browsingpatroon op de website te volgen
ter verbetering van onze services. Met cookies wordt u NIET geïdentificeerd (bijvoorbeeld uw
naam).
Welke soorten cookies worden opgeslagen?
Wanneer u deze website bezoekt, worden door ons (Scent Academy) en/of onze zakelijke
partners en vertegenwoordigers mogelijk cookies op uw apparaat opgeslagen. Er wordt gebruik
gemaakt van de volgende cookies:
a. Sessiecookies: hiermee kunt u ingelogd blijven en kunnen wij onthouden welke
activiteiten u op deze website verricht en welke informatie u verstrekt terwijl u een
bestel- of contactformulier invult. Indien u dit soort cookies niet accepteert, onthouden
wij uw voorgaande activiteiten niet wanneer u naar de volgende pagina op de website
surft, zodat u geen bestelling kunt plaatsen. Sessiecookies zijn tijdelijk en worden
verwijderd zodra u de browser sluit.
b. Voorkeurcookies: via deze cookies worden nuttige gegevens bewaard ter verhoging van
uw ervaring op deze website (bijv. browser, locatie e.d.). Indien u besluit dit soort cookies
niet te accepteren, zal de website nog steeds geheel functioneren, maar het uiterlijk en
de navigatie zijn mogelijk minder dan wanneer u de cookies accepteert.
c. Advertentiecookies: hiermee weten we waar we onze advertenties kunnen plaatsen,
waar onze gebruikers vandaan komen en hoe onze reclamepubliciteit in het algemeen
functioneert. Hoewel dit soort cookies voor u niet nodig is, helpt het ons met een beter
beheer van de advertentiecampagnes, zodat mensen zoals u deze website beter leren
kennen en weten waar ze de informatie kunnen vinden waarin ze mogelijk interesse
hebben.
d. Analytics cookies: Deze helpen ons de interactie van onze gebruikers op deze website te
begrijpen (de pagina’s die worden bezocht, welke het meest worden bezocht, de
gemiddelde tijd die op deze website wordt doorgebracht, enz.). Deze gegevens zijn
anoniem en worden niet gebruikt om een of ander persoonlijk profiel aan te maken: ze
worden slechts gebruikt om te weten wat onze potentiële klanten leuk vinden of nodig
hebben, en waardoor ze de website verlaten. Wij vragen u dit soort cookies te
accepteren, zodat wij onze services en de website kunnen verbeteren.
e. Social media-cookies: Hiermee kunnen artikels, nieuws, berichten e.d. via deze website
worden gedeeld op uw social media-accounts. Ze zorgen tevens voor verzamelstaten van

likes en shares van die social media-berichten. Indien u deze cookies niet accepteert, kunt
u gebruik maken van de sharingfunctionaliteiten die van tijd tot tijd op deze website
beschikbaar zijn.

Hoe kunt u cookies verwijderen?
De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt te allen tijde de
instellingen van uw browser wijzigen om cookies te accepteren, weigeren of verwijderen en/of
om u te vragen wat u wilt doen voordat u een cookie accepteert.
Via onderstaande links wordt uitgelegd hoe u de browser kunt instellen om de opslag van cookies
te beheren:
BELANGRIJK BERICHT: Instellingen in uw browser zijn van toepassing op alle websites, niet alleen
op deze website.
Is dit beleid aan wijzigingen onderhevig?
Het is mogelijk dat het soort cookie dat wordt gebruikt en/of de doeleinden waarvoor de
gegevens worden gebruikt van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen in dit beleid worden
hier geplaatst en zullen van vanaf onderstaande ingangsdatum kracht zijn. Door uw voortgezette
gebruik van deze website wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. Raadpleeg
dit cookiebeleid s.v.p. van tijd tot tijd.
Ingangsdatum vanaf 1 februari 2017

Cookie Policy 5SNE (Cinquième Sens Northern Europe)
What is a cookie?
A cookie is a small text file stored on your computer, tablet or smartphone. Except for session
cookies (which are temporary in nature), most cookies stored are persistent, so they are not
erased when you end your session on this website.
What are cookies used for?
Cookies on this website are used to identify the operating system and browser of your device,
know your IP address and general location, enhance your experience on this website, remember
your previous visits and/or custom preferences, help you to complete certain tasks without
having to re-enter information, preserve analytics of this website, and keep track of your browsing
patterns on the website to improve our services. Cookies DO NOT identify you (e.g., your name).
What types of cookies are stored?
When you access this website, we (Scent Academy) and/or our business partners and agents may
store cookies on your device. The following types of cookies are used:

f.

Session cookies: they allow us keep you logged in, and remember your activity on this
website and the information supplied while you complete an order or contact form. If
you do not accept this type of cookie, we may not remember your previous activity when
you surf to the next page on the Website, so it would be impossible for you to place an
order. Session cookies are temporary, and they are erased when you close your browser.
g. Preference cookies: they remember useful data to enhance your experience on this
website (e.g., browser, location, etc.). If you decide not to accept this type of cookies, the
website will still be fully operative, but its aspect and navigation might not be as good as
it could if you accepted the cookies.
h. Advertising cookies: they allow us to know where to place our ads, where our users come
from, and how our advertising is working in general. Although this type of cookie is not
necessary for you, it helps us to better manage our advertising campaigns, thus allowing
people like you to get to know this website, where they will find information they may be
interested in.
i. Analytics cookies: They allow us to understand how our users interact with this website
(pages they visit, which ones are the most visited, average time on this website, etc.).
This information is anonymous and will not be used to create any type of personal profile:
they are just useful to know what our potential customers like or demand, and makes
them leave the website. Please consider accepting this type of cookies to help us improve
our services and website.
j. Social media cookies: They allow you to share articles, news, posts, etc. from this Website
on your social media accounts. They also keep aggregated records of likes and shares of
those social media posts. If you do not accept these cookies, you may not use the sharing
functionalities available from time to time on this website.
How to remove cookies?
Most internet browsers accept cookies automatically, but you may always change the settings of
your browser to accept, refuse or erase cookies, and/or to ask you before accepting any cookie.

The links below explain how you can setup your browser to control how cookies are stored:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Safari for computers
Firefox
Android devices
Safari for IOS devices
Internet Explorer for Windows phone
Blackberry smartphones

IMPORTANT NOTICE: Settings in your browser will apply to all websites, not just this one.
Is this policy subject to changes?
We may change from time to time the types of cookies used and/or the purposes the information
is used for. Any changes to this policy will be posted here, and they will be effective as of the
Effective date below. Your continued use of the website shall be deemed as an acceptance to
those changes. Please check this policy from time to time.

Effective as of February 1, 2017

