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Privacybeleid 

 

Laatst bijgewerkt en effectief vanaf: 22september 2020 

 

Funko, LLC en haar dochterondernemingen ("Funko", "wij", "onze" of "ons" zetten zich in 

voor een leuke, onderhoudende en veilige ervaring voor onze klanten. Dit Privacybeleid 

("Privacybeleid") beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken 

en anderszins verwerken in verband met de Funko.com website, de Funko mobiele applicatie en 

de volgende productspecifieke webWebsites beheerd door Funko: www.funko.com, www.funko-

shop.com, www.shop.funko.com, www.funkoeurope.comen www.loungefly.com(gezamenlijk de 

”Websites”). Dit Privacybeleid is van toepassing, ongeacht of u toegang hebt tot de WebWebsites 

via een pc, mobiel apparaat of een andere manier. Dit Privacybeleid is echter geen contract en 

creëert geen wettelijke rechten of verplichtingen. 

 

Sommige webWebsites, bijvoorbeeld door fans beheerde Websites zoals www.funkofanatics.com, 

en winkels, zoals online en fysieke wederverkopers van onze producten, gebruiken onze naam of 

onze producten in verband met hun diensten, maar worden niet door ons gecontroleerd. Dit 

Privacybeleid is niet van toepassing op deze afzonderlijk beheerde webWebsites en winkels, en 

Funko is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden. 

 

Lees dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden  (“Voorwaarden ”) aandachtig door. We 

zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit 

Privacybeleid, zullen we de datum aan het begin van dit Privacybeleid wijzigen. Als we wezenlijke 

wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we passende maatregelen nemen om u op de 

hoogte te stellen van deze wijzigingen,  zoals door duidelijke berichten te plaatsen op onze 

Websites. 

 

REGIO-SPECIFIEKE OPENBAARMAKINGEN 

• Californië: Als u inwoner van Californië bent, raadpleeg dan de sectie Privacyverklaring 

voor  Inwoners van Californië van dit Privacybeleid voor extra Californische 

privacyverklaringen.  

• Nevada: Hoofdstuk 603A van de herziene statuten van Nevada staat een ingezetene van 

Nevada toe om zich af te melden voor toekomstige verkoop van bepaalde behandelde 

informatie die een website-exploitant heeft verzameld of zal verzamelen over de inwoner. 

Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via 

support@funko.com.  

• Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk of Zwitserland: Als u zich in de 

Europese Economische Ruimte ("EER"), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, 

of op een andere manier betrokken bent bij de Europese activiteiten van Funko, raadpleeg 
dan het gedeelte Privacy Verklaringen voor de Europese Economische Ruimte, het 

Verenigd Koninkrijk en Zwitserland van dit Privacybeleid voor bijkomende specifieke 

Europese privacyverklaringen, met inbegrip van wat uw persoonlijke gegevens zijn, de 

wettelijke grondslagen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, 
de manier waarop we cookies gebruiken wanneer u onze Websites bezoekt vanuit de EER, 

het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke 

gegevens.  

http://www.funko.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.shop.funko.com/
http://www.funkoeurope.com/
http://www.loungefly.com/
https://funkofanatics.com/
https://funkoeurope.com/pages/terms-conditions
mailto:support@funko.com
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Opmerking voor niet-Amerikaanse bezoekers: Persoonlijke gegevens kunnen worden 

overgebracht naar, opgeslagen en verwerkt worden in een ander land dan het land waar ze zijn 

verzameld. De Websites worden bijvoorbeeld voornamelijk gehost in en geleverd vanuit de 

Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat het land waarnaar persoonlijke gegevens worden 
doorgegeven mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming biedt voor persoonlijke informatie 

als het land van waaruit de gegevens zijn overgedragen. 

 
WAT IS PERSOONLIJKE INFORMATIE? 

 

Anders dan in de Regiospecifieke Verklaringen, f of de doeleinden van dit Privacybeleid, betekent 

"persoonlijke informatie" informatie die identificeert, verband houdt met, redelijkerwijs in 

verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met, direct 

of indirect, een bepaalde persoon. Het bevat geen informatie die zodanig is gedeidentificeerd of 

geaggregeerd dat deze niet redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht. Dit Privacybeleid 

belemmert of beperkt onze verzameling en het gebruik van geaggregeerde of gedeidentificeerde 

informatie niet, en we behouden ons het recht voor om dergelijke informatie zonder beperking te 

delen met potentiële partners of andere derden. 

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN 

 

Persoonlijke gegevens die u ons geeft: We verzamelen persoonlijke informatie die u ons 

verstrekt op onze Websites, bijvoorbeeld wanneer u: 

• uw e-mailadres opgeeft om u aan te melden voor één van onze nieuwsbrieven 

("Nieuwsbrieven"), 

• uw contactgegevens verstrekt en bij het deelnemen aan enquêtes, loterijen, prijsvragen of 

andere promoties, 

• uw naam, e-mailadres en wachtwoord opgeeft voor het aanmaken van een 

gebruikersaccount voor de Websites ("Account"), 

• uw Accountprofiel bijwerkt om uw verjaardag, mobiele nummer, faxnummer of adres op 

te nemen, 

• de valuta van uw account wijzigt of bij het wijzigen van uw meldingsvoorkeuren, 

• bij het toevoegen van onze producten aan uw online collectie of verlanglijst, 

• ons informatie geven over uw interesses, hoe u contact met u kunt opnemen en uw feedback 

wanneer u zich aanmeldt voor de Funko Fan Club, 

• uw e-mailadres, bedrijf, verzendadres, factuuradres, telefoonnummer en 

betalingsinformatie opgeeft om onze producten, inhoud, abonnementen ("Abonnement") 

of diensten te kopen, of 

• u ons uw naam, e-mailadres, afbeelding en aangepast bericht opgeeft in verband met een 

verzoek, aanvraag of opmerking. 

 

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar u kunt mogelijk 

geen toegang krijgen tot of gebruik maken van delen van de Websites of sommige van hun 

functies. 

 

Aankoop- en betalingsgegevens: Als u één van onze producten, content of diensten via de 

Websites koopt, kunnen we u vragen om uw kaarthoudernaam, factuuradres, creditcardnummer, 
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vervaldatum, authenticatiecode, routenummer, rekeningnummer of gerelateerde informatie op te 

geven om de aankoop te voltooien. Producten mogen alleen worden gekocht door personen ouder 

dan 18 jaar. De gebieden van de Websites waar u aankopen kunt doen, worden beheerd door onze 

externe betalingsverwerkers die creditcards en elektronische cheques accepteren voor transacties 

van onze klanten. Onze primaire betalingsverwerkers zijn CyberSource en Authorize.net, 

betalingsportalen die persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met de Payment 

Card Industry Data Security Standards ("PCI DSS"), de strengste veiligheidsnorm in de 

bankkaartindustrie. Alle informatie die u verstrekt op of via de aankoopgebieden van onze 

Websites is onderworpen aan het privacybeleidvan CyberSource en Authorize.net, tenzij u ervoor 

kiest om gebruik te maken van één van onze andere geïdentificeerde externe betalingsverwerkers 

(zoals PayPal of Amazon Pay). 

 

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen: Wij en onze externe leveranciers 

verzamelen automatisch bepaalde soorten persoonlijke gegevens wanneer u de Websites bezoekt, 

waaronder de naam van het domein en de host van waaruit u het internet bezoekt; het IP-adres van 

de computer die u gebruikt en de browser en het besturingssysteem die u gebruikt; de datum en het 

tijdstip waarop u de Websites bezoekt; het internetadres van de website van waaruit u een link naar 

de Websites hebt gemaakt; eventuele zoektermen die u hebt gebruikt om de Websites te vinden; 

uw apparaatidentificaties en mobiele en netwerkinformatie; uw algemene geografische locatie op 

basis van uw IP-adres of een nauwkeuriger locatie wanneer u onze Websites via een mobiel 

apparaat benadert; en uw handelingen op de Websites. Raadpleeg de sectie Cookies van dit 

Privacybeleid voor meer informatie over deze praktijken en eventuele keuzes die u hebt met 

betrekking tot de verzameling ervan. 

 

Van derden: We kunnen ook persoonlijke gegevens van derden verzamelen om uw ervaring op 

onze Websites te verbeteren, onze activiteiten uit te voeren en onze producten en diensten aan u te 

leveren. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verzamelen van onze serviceproviders, 

zoals betalingsverwerkers, aanbieders van verkooppunten en e-commerceplatforms, om uw 

aankopen bij ons te kunnen uitvoeren. Als u ervoor kiest om met ons te communiceren op sociale 

media, kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen via uw social media-account die u 

openbaar maakt of met ons deelt, om met u te communiceren en uw interesses en onze diensten 

beter te begrijpen. We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen uit openbaar beschikbare 

bronnen als aanvulling op de persoonlijke informatie die we in onze systemen bijhouden. 

 

ONS GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

We gebruiken persoonlijke informatie die we verzamelen voor/om: 

• Het aanmaken en onderhouden van uw Account of Abonnementen bij ons; 

• Het faciliteren van de Funko Fan Club; 

• Abonnement(en) of andere producten, inhoud of diensten die u koopt of aanvraagt te 

verwerken, te leveren en te verzenden; 
• Onderzoek en analyse uit te voeren over uw gebruik van of interesse in onze producten, 

diensten, Websites of andere content; 

• Het communiceren met u via e-mail, reguliere post, telefoon of mobiel apparaat over 

producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, hetzij van ons, hetzij van andere 

derden; 
• Het ontwikkelen en leveren van onze Nieuwsbrief aan u; 

https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html
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• Uw gebruikerservaring op maat aan te passen; 

• Content en advertenties van derden te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd 

op uw interesses op de Websites; 
• Nieuwe en bestaande Websites, producten, content en diensten te ontwikkelen en te 

verbeteren; 
• Het uitvoeren van enquêtes, loterijen, wedstrijden en andere promoties; 

• Onze onderneming te beheren; 

• Nieuwe producten, content en diensten te ontwikkelen 

• Functies uit te voeren zoals anders beschreven aan u op het moment van verzameling; 

• Het voorkomen, onderzoeken of melden van fraude of onwettige of criminele activiteiten; 

• Het afdwingen en uitvoeren van onze Voorwaarden en andere overeenkomsten; en 

• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

ONZE OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

We maken persoonlijke informatie op de volgende manieren openbaar: 

• Binnen Funko, LLC en haar dochterondernemingen voor doeleinden die in 

overeenstemming zijn met dit Privacybeleid; 

• Met de derde of derden die namens ons het onderhoud en de werking van de Websites 

uitvoeren; 

• Met andere derden die namens ons diensten of functies uitvoeren. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld persoonlijke informatie delen met betalingsverwerkers en aanbieders van 

verzending om uw aankopen en bestellingen bij ons uit te voeren. We kunnen ook 

persoonlijke informatie delen met derden die ons helpen om met u te communiceren over 

onze producten en diensten, waaronder het leveren van advertenties en andere 

marketingcommunicatie; 

• Om te voldoen aan wetten, statuten of voorschriften, en om dit Privacybeleid, onze 

Voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen, en om onze rechten en de rechten 
van anderen te beschermen; 

• Zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie of om te reageren op een vordering 

van u of een derde; 

• Als onderdeel van of in verband met een feitelijke of potentiële zakelijke transactie, zoals 

een fusie, overname, joint venture, financiering, verkoop, bedrijfswijziging of insolventie, 

faillissement of curator; en 

• Zoals u anders kunt vragen of instemmen. 

 

COOKIES 

 

Wij en onze externe aanbieders kunnen (i) cookies of kleine gegevensbestanden gebruiken die op 

uw computer zijn opgeslagen en (ii) andere, vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels, 

ingesloten scripts, locatie-identificerende technologieën en logboektechnologieën (gezamenlijk " 

cookies") om automatisch persoonlijke informatie te verzamelen. Onze Websites maken 

bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door 

Google Inc. (“Google”), om rapporten te verzamelen en te bekijken over het verkeer over onze 

online diensten. U kunt meer informatie over het gebruik van Google Analytics vinden door het 

privacybeleid van Google hier  te bezoeken en u kunt de momenteel beschikbare opt-out-opties 

van Google hier bekijken. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Als u liever geen cookies accepteert, kunt u in de meeste browsers: (i) uw browserinstellingen 

wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, waarmee u kunt kiezen of u 

deze wel of niet wilt accepteren; (ii) bestaande cookies uitschakelen; of (iii) uw browser zo 

instellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Houd er rekening mee dat dit een negatieve 

invloed kan hebben op uw ervaring met het gebruik van onze website, omdat sommige functies en 

aanbiedingen mogelijk niet goed of helemaal niet werken. Afhankelijk van uw apparaat en 

besturingssysteem kunt u mogelijk niet alle cookies verwijderen of blokkeren. Als u cookies in al 

uw browsers en apparaten wilt weigeren, moet u dit ook doen in elke browser op elk apparaat dat 

u actief gebruikt. U kunt ook uw e-mailopties instellen om te voorkomen dat er automatisch 

afbeeldingen worden gedownload die technologieën bevatten waarmee we kunnen weten of u onze 

e-mail hebt geopend en er bepaalde functies mee hebt uitgevoerd. 

Houd er rekening mee dat bepaalde van onze externe providers in de loop van de tijd en op 

verschillende Websites rechtstreeks persoonlijke informatie over uw online activiteiten kunnen 

verzamelen wanneer u onze website gebruikt om online gedrags- of op interesses gebaseerde 

advertentiediensten aan derden aan te bieden. We ondersteunen de zelfregulerende principes voor 

online gedragsreclame ('Principes') gepubliceerd door de Digital Advertising Alliance ('DAA'). 

Deze Principes stellen u in staat om een keuze te maken met betrekking tot het verzamelen van 

informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over Websites van derden voor op 

online interesses gebaseerde reclamedoeleinden. Meer informatie over deze Principes vindt u op 

www.aboutads.info. Als u zich wilt afmelden voor het online ontvangen van op interesse 

gebaseerde advertenties via uw internetbrowser van adverteerders en derden die deelnemen aan het 

DAA-programma en die reclamegerelateerde diensten voor ons en onze reclamepartners uitvoeren, 

volg dan de instructies op http://www.networkadvertising.org/choices/, of 

www.aboutads.info/choices om een afmeldingscookie op uw apparaat te plaatsen dat aangeeft dat 

u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt ontvangen. Opt-out cookies werken alleen op de 

internetbrowser en het apparaat waarop ze worden gedownload. Als u zich wilt afmelden voor op 

interesses gebaseerde advertenties in al uw browsers en apparaten, moet u zich afmelden voor elke 

browser op elk apparaat dat u actief gebruikt. Als u cookies op uw apparaat in het algemeen 

verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden. 

 
Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van online advertenties gebaseerd op interesses op 
mobiele apps, volg dan de instructies op http://www.aboutads.info/appchoices. 

 

Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van op interesses gebaseerde 

advertenties, dit niet betekent dat u geen advertenties meer van ons zult zien op onze website of 

websites van derden. Dit betekent dat de online advertenties die u wel ziet van deelnemers aan het 

DAA-programma niet gebaseerd kunnen zijn op uw interesses. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

de doeltreffendheid of naleving van de afmeldingsopties of -programma's van derden of voor de 

juistheid van hun verklaringen met betrekking tot hun programma's. Daarnaast kunnen derden nog 

steeds cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze online diensten, 

inclusief voor analyses en fraudepreventie, alsook voor elk ander doel dat is toegestaan op grond 

van de principes van de DAA. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KINDEREN 

 

Onze Websites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet bewust 

http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.aboutads.info/appchoices
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persoonlijke informatie rechtstreeks van kinderen jonger dan 13 jaar of van andere websites of 

diensten gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. In overeenstemming met de Federal Children's 

Online Privacy Protection Act van 1998 en haar regels (“COPPA”„COPPA”), zal Funko niet 

bewust persoonlijke informatie vragen of verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de 

vereiste ouderlijke toestemming. 

 
Als u een ouder of wettelijke voogd bent en een Abonnement of Cadeau-abonnement voor of 

namens uw kind aanschaft, gaat u ermee akkoord dat Funko de persoonlijke gegevens van uw kind 
mag verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden en 

in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als we vernemen dat een gebruiker jonger dan 13 jaar 

persoonlijke informatie heeft ingediend via of met behulp van één van de Websites zonder 

toestemming van zijn of haar ouder of wettelijke voogd, zullen we redelijke maatregelen nemen 

om toestemming te verkrijgen door contact op te nemen met de ouder of wettelijke voogd van het 
kind, indien mogelijk, en zullen we, als toestemming niet kan worden verkregen of niet wordt 

verkregen, redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie uit onze databases te 

verwijderen en deze informatie niet te gebruiken voor enig doel (behalve wanneer dit nodig is om 

de veiligheid van het kind te beschermen of op een andere manier zoals vereist door de wet). Als 
we de vereiste toestemming verkrijgen van de ouder of voogd van een kind jonger dan 13 jaar, 

zullen we alleen om persoonlijke informatie vragen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het kind 

om zijn of haar Abonnement, Cadeau-abonnement en/of bestelde product in te wisselen en zullen 

deze persoonlijke gegevens slechts bewaren zolang redelijkerwijs noodzakelijk om deze 

doeleinden te vervullen. 

 
De ouder of wettelijke voogd die toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van persoonlijke 

informatie door een kind aan één of meer van de Websites, kan later de persoonlijke informatie 

van het kind bekijken en de informatie geheel of gedeeltelijk corrigeren of verwijderen; ons 

instrueren om elk gebruik van de persoonlijke informatie van het kind te staken en/of niet meer 
met het kind te communiceren; of de toestemming intrekken of wijzigen, door contact met ons op 

te nemen via support@funko.com  en de naam en het e-mailadres van het kind en de naam en het 

e-mailadres van de ouder of voogd te vermelden. Ga naar 

http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html  voor informatie van de Federal 

Trade Commission over het online beschermen van de privacy van kinderen. 

 
CORRECTIES EN UPDATES VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

U kunt verzoeken om uw persoonlijke informatie in te zien, of onjuiste delen daarvan te 

verwijderen of te wijzigen door een e-mail te sturen naar support@funko.com. Houd er rekening 

mee dat we om zakelijke of juridische redenen verplicht kunnen zijn uw verwijderingsverzoek af 

te wijzen of uw verwijderingsverzoek pas na een bepaalde periode in te willigen. In reactie op een 

verzoek tot verwijdering kunnen wij de persoonlijke informatie verwijderen of de persoonlijke 

informatie zodanig de-identificeren/aggregeren dat deze redelijkerwijs niet meer met u in verband 

kan worden gebracht. Wanneer we informatie verwijderen, wordt deze verwijderd uit de actieve 

database, maar kan deze in onze archieven achterblijven. Wej behouden ons het recht voor en 

kunnen wettelijk verplicht worden om de identiteit te verifiëren van elke persoon die een verzoek 

indient om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie, deze te wijzigen of te verwijderen; op 

voorwaarde echter dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben als gevolg van valse of foutieve 

verzoeken van u of enige wijziging of verwijdering die in overeenstemming met uw verzoek wordt 

aangebracht. 

mailto:support@funko.com
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
mailto:%20support@funko.com
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WEBSITES EN WINKELS VAN DERDEN 

 

Sommige wWebsites, zoals door fans beheerde Websites zoals www.funkofanatics.com, en online 

winkels, zoals wederverkopers van onze producten, kunnen onze naam of onze producten 

gebruiken in verband met hun diensten. Daarnaast kunnen de Websites links bevatten naar andere 
websites of winkels. 

 

Wij hebben geen controle over, zijn niet verantwoordelijk voor, en maken geen verklaringen met 

betrekking tot dergelijke andere websites of winkels, of de producten en diensten die worden 

aangeboden door of via dergelijke websites of winkels van derden, zelfs die waarmee Funko een 

relatie kan hebben. Als u besluit om dergelijke websites of winkels van derden te bezoeken, doet 

u dat op eigen risico. U dient het privacybeleid en de voorwaarden van een dergelijke website of 

winkel zorgvuldig door te nemen. 

 
De Websites kunnen ook YouTube-video's, sociale-mediafuncties bevatten, zoals de knop 'Vind 

ik leuk', en widgets, zoals de knop 'Deel dit' of interactieve mini-programma's die op de Websites 

worden uitgevoerd. Uw interacties met deze functies worden ook beheerst door het privacybeleid 

van het bedrijf dat deze functies aanbiedt. 

 

COMMUNICATIEVOORKEUREN 

Wanneer u uw e-mailadres aan Funko verstrekt via de Websites, kunnen wij u commerciële 

e-mails sturen om de Nieuwsbrief te leveren, om u meer informatie te geven over 

beschikbare producten die u hebt gekocht en om u te voorzien van updates, speciale 

aanbiedingen en andere informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot updates van de 

Website. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze commerciële e-mails of 

voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief door te klikken op de link "uitschrijven" in een e-

mail of door contact op te nemen met Funko per e-mail via support@funko.com  of op het 

hieronder vermelde postadres. Als u vraagt om u af te melden voor promotionele 

communicatie, dan moet u er rekening mee houden dat we u niet-promotionele 

communicatie kunnen blijven sturen via telefoon of e-mail, zoals communicatie met 

betrekking tot eventuele zakelijke transacties die we met u hebben of andere transactie-e-

mails. 

 
 

CONTACTEER ONS 

 

Wij nemen uw privacy ernstig en nodigen u uit om contact met ons op te nemen op het 

onderstaande adres als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of met 

betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke informatie: 

 

Funko, LLC 

Ter Attentie Van: Legal 

Department 2802 Wetmore 
Avenue 

Everett, WA 98201 

support@funko.com 

https://funkofanatics.com/
mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
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PRIVACYVERKLARINGEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË 

Deze sectie is van toepassing op u als u inwoner bent van de staat Californië en biedt aanvullende 

informatie over hoe we persoonlijke gegevens van individuele inwoners van de staat Californië 

verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken binnen het toepassingsgebied 

van de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”). Naast onze activiteiten voor het 

verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot onze Websites, worden in dit gedeelte ook 

onze activiteiten voor het verwerken van persoonlijke gegevens offline behandeld, zoals in verband 

met onze in Californië gevestigde detailhandel. 
 

Voor de toepassing van deze sectie betekent "persoonlijke informatie" informatie die 

identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met of 

redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, aan een bepaalde consument of gezin. Het 

omvat geen informatie die openbaar wordt gemaakt uit overheidsregisters, die zodanig is 

gedeidentificeerd of geaggregeerd dat deze niet met u kan worden geassocieerd, of die anderszins 

is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA. Deze paragraaf is ook niet van toepassing 

op informatie met betrekking tot onze werknemers, contractanten, sollicitanten en ander personeel. 

 
VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld: 
 

• Identifiers, zoals naam, e-mailadres en wachtwoord van de account, IP-adres en andere 

unieke persoonlijke identificatiemiddelen; 
 

• California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)), zoals e-mailadres, 

telefoonnummer, faxnummer, factuuradres, verzendadres, verjaardag (maand/dag), valuta 

of berichtvoorkeuren, antwoorden op interesses gebaseerde vragen, Funko Fan Club-

lidmaatschap en betalingsinformatie (zoals naam van kaarthouder, factuuradres, krediet 

kaartnummer, vervaldatum, verificatiecode, controlerouteringsnummer, rekeningnummer 

of gerelateerde informatie); 

• Commerciële informatie, zoals producten, content, Abonnementen of diensten gekocht, 

toegevoegd aan uw winkelmandje of interessant voor u, evenals producten die zijn 

toegevoegd aan uw online collectie of verlanglijst; 
 

• Internet/netwerkinformatie, zoals loggegevens (inclusief IP-adres, datum en tijd van 

toegang, apparaatinformatie) en clickstreamgegevens (zoals uw acties op de Websites); 
 

• Geo-locatiegegevens, zoals uw algemene geografische locatie op basis van uw IP-adres 

of nauwkeuriger locatie wanneer u onze Websites bezoekt via een mobiel apparaat; 

• Sensorische informatie, zoals audio-opnamen, foto's en videobeelden die u kiest te 

verstrekken, of we anderszins registreren zoals toegestaan door de wet; 
 

• Professioneel/Arbeidsinformatie, zoals uw bedrijfsnaam; 

 

• Andere Persoonlijke Informatie, zoals uw inzendingen in enquêtes, loterijen, 
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wedstrijden of andere promoties en de feedback of aangepaste boodschap die u verstrekt 

in verband met een verzoek, vraag of opmerking rechtstreeks aan ons of via een platform 

van derden (zoals sociale media); 

• Conclusies, zoals het afleiden van interessante producten uit andere persoonlijke 

informatie die we over u hebben verzameld. 
 

We verzamelen deze informatie rechtstreeks van u, van uw browser of apparaat wanneer u 

communiceert met onze Websites, van externe dienstverleners, zoals betalingsverwerkers, 

verkooppunten en e-commerceplatforms, van platforms van derden zoals sociale media Websites 

en van andere openbaar beschikbare bronnen. Voor meer informatie over de persoonlijke 

informatie die we verzamelen en hoe we deze verzamelen, raadpleegt u het gedeelte 

Persoonsgegevens Die We Verzamelen van dit Privacybeleid. 
 

We verzamelen persoonlijke informatie van en over u voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken 

we persoonlijke informatie om uw Accounts en Abonnementen bij ons aan te maken en te 

onderhouden; om met u te communiceren; om bestellingen die u bij ons plaatst of de diensten die 

u aanvraagt te vergemakkelijken, te verwerken en uit te voeren; om enquêtes, loterijen, wedstrijden 

en andere promoties uit te voeren; om in-store functies, zoals onze fotohokjes, te analyseren en het 

gebruik van onze Websites te verbeteren; om marketingcommunicatie en gepersonaliseerde en 

niet-gepersonaliseerde reclame te leveren, en om onze producten en diensten te verbeteren. Voor 

meer informatie over ons gebruik van persoonlijke gegevens, verwijzen we u naar de sectie Ons 

Gebruik Van Persoonlijke Informatie van dit Privacybeleid. 

 
OPENBAARMAKING EN "VERKOOP” VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

We delen persoonlijke gegevens met derden voor zakelijke doeleinden of we kunnen uw 

persoonlijke gegevens aan derden verkopen, afhankelijk van uw recht om u af te melden voor deze 

verkoop (zie het gedeelte Uw Privacyrechten In Californië hieronder). De categorieën van 

derden aan wie we uw persoonlijke gegevens bekendmaken, kunnen bestaan uit onze 

dochterondernemingen, onze dienstverleners die diensten of functies namens ons uitvoeren, 

marketingsverstrekkers en bepaalde derden waarvoor u toestemming hebt gegeven of waarvoor 

we wettelijk verplicht zijn. 
 

Zoals gebruikelijk is bij bedrijven die online actief zijn, staan we bepaalde externe aanbieders ook 

toe om rechtstreeks informatie over consumenten te verzamelen via onze Websites en andere 

online diensten met het oog op het analyseren en optimaliseren van onze diensten, het leveren van 

advertenties, het aanbieden van inhoud en advertenties die meer relevant zijn, het meten van 

statistieken en het succes van advertentiecampagnes en het opsporen en melden van fraude. Voor 

zover deze praktijk wordt geïnterpreteerd als een "verkoop" onder de CCPA, verwijzen wij u naar 

het onderstaande gedeelte Verzoeken Indienen met betrekking tot uw recht om u af te melden. 
 

Voor meer informatie over hoe we persoonlijke informatie delen, kunt u terecht bij de sectie Onze 

openbaarmaking van persoonlijke informatie van ons Privacybeleid. 
 

UW PRIVACY-RECHTEN IN CALIFORNIË 

 

Als inwoner van Californië kunt u vragen om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking 



10  

tot de persoonlijke informatie over u die we hebben verzameld (met inachtneming van bepaalde 

wettelijke beperkingen): 

• Recht om te Weten: U hebt het recht om alle of een deel van de volgende informatie met 

betrekking tot uw persoonlijke gegevens op te vragen die we in de afgelopen 12 maanden 

hebben verzameld en openbaar hebben gemaakt, na verificatie van uw identiteit: 

o De specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld; 

o De categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld; 

o De categorieën van bronnen van de persoonlijke informatie; 

o De categorieën persoonlijke informatie die we voor een zakelijk doel aan derden 
hebben verstrekt, en de categorieën ontvangers aan wie deze informatie is 
verstrekt; 

 

o De categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verkocht (indien van 
toepassing) en de categorieën van derden aan wie de informatie is verkocht; en 

 

o De zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of, indien van 
toepassing, verkopen van persoonlijke informatie over u. 

 

• Het recht om verwijdering aan te vragen: U hebt het recht om de verwijdering van 

persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te vragen, behoudens bepaalde 

uitzonderingen. 

• Het Recht op opt-out (afmelding) van de Verkoop van Persoonlijke Informatie: U 

heeft het recht om ons te verzoeken geen persoonlijke informatie die we over u hebben 

verzameld aan derden te verkopen. Als u jonger bent dan 16 jaar, hebt u het recht om uw 

gegevens niet te verkopen, tenzij u, of uw ouder of voogd, dergelijke verkopen bevestigend 

toestaat (het „Recht op Opt-In”). 

U hebt ook het recht gevrijwaard te zijn van discriminatie bij de uitoefening van deze rechten. 

Houd er echter rekening mee dat als de uitoefening van deze rechten ons vermogen om 

persoonlijke informatie te verwerken beperkt (zoals in het geval van een verwijderingsverzoek), 

we mogelijk niet langer in staat zijn om u onze producten en diensten te leveren of op dezelfde 

manier met u in contact te treden. 

Als u bovendien een vaste klantrelatie met ons hebt voor persoonlijke, gezins- of familiale 

doeleinden, hebt u mogelijk ook het recht op grond van de Californische 'Shine the Light'-wet om 

het volgende te vragen: 
 

• Een lijst van de categorieën van bepaalde persoonsgegevens die we in het onmiddellijk 

voorafgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct marketingdoeleinden 
van derden; en 

 

• De namen en adressen van al deze derden. 
 

VERZOEKEN INDIENEN 
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Om uw recht op kennis, recht op verwijdering of "Shine the Light" recht uit te oefenen. Om uw 
recht op kennis, recht op verwijdering of "Shine the Light" recht uit te oefenen, dient u een verzoek 

in met vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen door: 

• Te mailen naar support@funko.com met het onderwerp "California Rights Request"  

Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek verwerken. Dit kan vereisen 

dat we aanvullende persoonlijke informatie van u vragen of dat u moet inloggen op uw account 

(indien van toepassing). We gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in 

verband met uw verzoek om uw verzoek te beoordelen en te verwerken. 

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw verzoek weigeren of beperken, met name wanneer we 

uw identiteit niet kunnen verifiëren of wanneer we uw informatie niet kunnen lokaliseren in onze 

systemen, of zoals toegestaan door de wet. 

Om uw recht uit te oefenen om u af te melden voor verkoop van persoonlijke gegevens. Om 

uw verzoek om af te zien van de verkoop van persoonlijke informatie te starten, klikt u op de 

onderstaande link om ons een e-mail te sturen naar support@funko.com met de onderwerpregel 

"California Sale Opt-Out". Voor zover onze externe aanbieders van advertentie- en 

analysediensten informatie verzamelen van gebruikers van onze Websites en andere online 

diensten een "verkoop" vormt onder de CCPA, raadpleegt u de sectie Cookies van dit 

Privacybeleid voor meer informatie over de keuzes en opt-out opties die u hebt met betrekking tot 

deze praktijken. Door www.privacyrights.info  of www.optout.privacyrights.info te bezoeken, 

kunt u zich ook afmelden voor "verkoop" van dit soort persoonlijke gegevens door bedrijven die 

deelnemen aan de CCPA Opt-Out Tool van de DAA. Om afmeldingsverzoeken te doen met 

betrekking tot mobiele apps op uw apparaat voor bedrijven die deelnemen aan de op CCPA App 

gebaseerde afmeldtool van de DAA, kunt u de juiste app downloaden op 

www.youradchoices.com/appchoices. 
 

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen 

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
http://www.privacyrights.info/
https://optout.privacyrights.info/?c=1
http://www.youradchoices.com/appchoices
mailto:support@funko.com
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PRIVACYVERKLARINGEN VOOR DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, 

VERENIGD KONINKRIJK EN ZWITSERLAND 

 

Hoewel we voornamelijk gevestigd zijn in de Verenigde Staten, onderhoudt Funko activiteiten in 

Europa en we kunnen onze diensten richten op personen die gevestigd zijn in de Europese 

Economische Ruimte ("EER"), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, onder meer via onze 

Europese specifieke Websites zoals  www.funkoeurope.com (gezamenlijk onze "Europese 

Diensten"). De volgende bekendmakingen ("Privacyverklaring") zijn van toepassing op onze 

verwerking van persoonsgegevens in verband met onze Europese Diensten. 

 

Funko UK, LTD is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband 
met onze Europese Diensten. Dit betekent dat wij bepalen en verantwoordelijk zijn voor de manier 

waarop uw persoonlijke informatie wordt gebruikt. 

 

Persoonsgegevens: Wanneer we de term "persoonsgegevens" in deze sectie gebruiken, bedoelen 
we informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN WANNEER U 

GEBRUIK MAAKT VAN DE FUNKO EUROPESE DIENSTEN, EN HOE WE 

DEZE GEBRUIKEN 

 

We verzamelen de categorieën persoonsgegevens die u vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekt 

wanneer u gebruik maakt van de Europese Diensten, zoals uiteengezet in ons Privacybeleid onder 

de sectie Persoonsgegevens die we verzamelen. 
 

In de tabel in bijlage 1 worden in detail de categorieën persoonsgegevens beschreven die we over 

u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken wanneer u gebruik maakt van de Europese 

Diensten, evenals de rechtsgrondslag waarop we vertrouwen om de persoonsgegevens en 

ontvangers van die persoonsgegevens te verwerken. 

 
2. INFORMATIE DIE WE AUTOMATISCH OVER U VERZAMELEN 

 

We verzamelen ook automatisch indirect persoonlijke informatie over hoe u toegang krijgt tot en 

gebruik maakt van de Europese Diensten, en informatie over het apparaat dat u gebruikt om 

toegang te krijgen tot de Europese Diensten. We kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen: 

(a) informatie over de functies die u gebruikt en de pagina's die u bekijkt op de 

Europese Diensten; 

 

(b) informatie over uw apparaat (zoals uw IP-adres, apparaat-id, apparaattype, model 

en fabrikant); en 

(c) informatie over uw gebruikspatronen (zoals hoe vaak u de Funko Europese 

Diensten gebruikt en uw taalinstellingen). 

 

Wij gebruiken deze informatie om u de functies en functionaliteit van de Europese Diensten te 

bieden, om de Europese Diensten te controleren en te verbeteren en om nieuwe diensten te 

http://www.funkoeurope.com/
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ontwikkelen. 

De tabel in Bijlage 2 bevat meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die we 

automatisch over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken. De tabel bevat ook de 

rechtsgrondslag waarop we vertrouwen om de persoonsgegevens en de ontvangers van die 

persoonsgegevens te verwerken. 

 

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en de informatie die we 

automatisch verzamelen koppelen of combineren. 

We kunnen alle persoonlijke informatie die we verzamelen anonimiseren en aggregeren (zodat 

deze u niet direct identificeert). We kunnen geanonimiseerde informatie gebruiken voor 

doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse en het verbeteren 

van de Funko Europese Diensten. We kunnen dergelijke geanonimiseerde en geaggregeerde 

informatie ook delen met anderen. 

 

3. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

We bewaren de persoonsgegevens die we over u verzamelen gewoonlijk niet langer dan 

noodzakelijk is voor de doeleinden die in bijlage 1 en bijlage 2 zijn beschreven, in 

overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en gewettigde zakelijke belangen. 

De criteria die worden gebruikt om de periode vast te stellen gedurende welke persoonlijke 

gegevens over u worden bewaard, variëren afhankelijk van de rechtsgrondslag waaronder wij de 

persoonsgegevens verwerken: 

 

(a) Gewettigde Belangen. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van 

onze gewettigde belangen, zullen we deze informatie over het algemeen gedurende 

een redelijke periode bewaren op basis van het specifieke belang, rekening houdend 

met de fundamentele belangen en de rechten en vrijheden van betrokkenen. 

 

(b) Toestemming. Wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van uw 

toestemming, bewaren we de informatie over het algemeen totdat u uw 

toestemming intrekt, of anderszins gedurende de periode die nodig is om de 

onderliggende overeenkomst met u na te komen of u de toepasselijke dienst te 

verlenen waarvoor wij die persoonlijke gegevens verwerken. 
 

(c) Contract. Wanneer we persoonlijke informatie verwerken op basis van een 

contract, bewaren we de informatie over het algemeen voor de duur van het contract 

plus een extra beperkte periode die nodig is om te voldoen aan de wet of die het 

statuut van beperkingen vertegenwoordigt voor rechtsvorderingen die kunnen 

voortvloeien uit de contractuele relatie. 

(d) Wettelijke Verplichting. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van 

een wettelijke verplichting, bewaren we de informatie over het algemeen gedurende 

de periode die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 
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(e) Juridische Claim. Mogelijk moeten we een 'juridische bewaring' toepassen die 

informatie bewaart na onze typische bewaartermijn wanneer we geconfronteerd 

worden met een rechtsvordering. In dat geval bewaren we de gegevens totdat de 

bewaring is verwijderd, wat meestal betekent dat de vordering of dreiging van de vordering 

is opgelost. 

In alle gevallen houden wij, naast de doeleinden en rechtsgrondslagen, rekening met de 

hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, evenals met het mogelijke risico 

van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. 

 

 

4. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

Naast de ontvangers vermeld in de bijlagen 1 en 2, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen 

met de volgende (zoals vereist in overeenstemming met de in de bijlagen 1 en 2 beschreven 

toepassingen): 

 

(a) Dienstverleners en adviseurs: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met 

externe leveranciers en andere dienstverleners die diensten voor ons of namens ons 

uitvoeren, waaronder het leveren van professionele diensten, zoals juridische en 

boekhoudkundige diensten, mailing-, e-mail- of chatdiensten, fraudepreventie, 

webhosting of het leveren van analytische diensten. 

(b) Gelieerde Ondernemingen. Andere bedrijven die eigendom zijn van of in 

gemeenschappelijk bezit zijn van Funko, met inbegrip van onze 

dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die we bezitten of waarover we 

zeggenschap hebben) en onze uiteindelijke holding (d.w.z. elke organisatie die ons 

bezit is of waarover we zeggenschap hebben) en alle dochterondernemingen die ze 

bezit. Deze bedrijven zullen uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier 

gebruiken als onder deze Privacyverklaring. 

(c) Kopers en derden in verband met een zakelijke transactie: uw persoonlijke 

gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in verband met een transactie, 

zoals een fusie, verkoop van activa of aandelen, reorganisatie, financiering, 

wijziging van zeggenschap of verwerving van alle of een deel van ons bedrijf. 

(d) Wetshandhaving, toezichthouders en andere partijen om juridische redenen: 

we kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden zoals vereist door de wet 

of als we redelijkerwijs geloven dat een dergelijke actie nodig is om (i) te voldoen 

aan de wet en de redelijke verzoeken van de wetshandhaving; (ii) illegale 

activiteiten en overtredingen van overeenkomsten, inclusief onze Voorwaarden, op 

te sporen en te onderzoeken; en/of (iii) de rechten, eigendommen of persoonlijke 

veiligheid van Funko, haar gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.  
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5. MARKETING EN RECLAME 

 

Van tijd tot tijd kunnen we contact met u opnemen met informatie over onze diensten, waaronder 

het sturen van marketingberichten en het vragen van uw feedback over onze diensten. 

De meeste marketingberichten die we versturen, worden per e-mail verzonden. Voor sommige 

marketingberichten kunnen we persoonlijke gegevens die we over u verzamelen gebruiken om ons 

te helpen de meest relevante marketinginformatie te bepalen die we met u kunnen delen. 

We sturen u alleen marketingberichten als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw 

toestemming op een later tijdstip intrekken door te klikken op de afmeldlink onderaan onze 

marketingsmails. 

 

6. HET OPSLAAN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Beveiliging. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, 

wijziging of beschadiging. Alle persoonlijke informatie die we verzamelen wordt door onze cloud-

hostingprovider opgeslagen op beveiligde servers. We zullen u nooit ongevraagde e-mails sturen 

of telefonisch contact met u opnemen om creditcard- of bankpasgegevens of nationale 

identificatienummers te vragen. 

 

Internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die we 

verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten het rechtsgebied 

waar u zich bevindt waar wij en onze externe dienstverleners activiteiten hebben. Als u zich in de 

EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten 

die regio's worden verwerkt, inclusief in de Verenigde Staten. 
 

In het geval van een dergelijke overdracht zorgen wij ervoor dat: i) de persoonsgegevens worden 

doorgegeven aan landen waarvan is erkend dat zij een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden; 

of (ii) de doorgifte geschiedt met inachtneming van passende waarborgen, zoals 

standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn 

vastgesteld. 

 

Als u meer wilt weten over de gebruikte veiligheidsmaatregelen, neem dan contact met ons op via 

de gegevens die aan het einde van deze Privacyverklaringen staan vermeld. 

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving heeft u de volgende rechten met 

betrekking tot uw persoonsgegevens die wij bezitten: 

(a) Recht van toegang. U hebt het recht tot: 

 
(i) bevestiging van het feit of en waar we uw persoonsgegevens verwerken; 
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(ii) informatie over de categorieën persoonsgegevens die we verwerken, de 

doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en 

informatie over de wijze waarop we toepasselijke bewaartermijnen bepalen; 

(iii) informatie over de categorieën ontvangers met wie we uw persoonlijke 

gegevens kunnen delen; en 

(iv) een kopie van de persoonlijke informatie die we over u bezitten. 

 
(b) Rechten aangaande gegevensportabiliteit. U hebt in bepaalde omstandigheden 

het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt 

verstrekt in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat dat hergebruik 

ondersteunt, of om de overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere 

persoon te vragen. 

 

(c) Recht op rectificatie. U hebt het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie 

te verkrijgen van eventuele onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die wij 

over u hebben. 

 

(d) Recht op verwijdering. U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden van ons 

te verlangen dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen als 

de verdere verwerking van die persoonsgegevens niet gerechtvaardigd is. 

 

(e) Recht op beperking. U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden van ons te 

verlangen dat we de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken 

beperken als de verdere verwerking van de persoonsgegevens op deze manier niet 

gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens 

door u wordt betwist. 

 

(f) Recht om toestemming in te trekken.   Er zijn bepaalde omstandigheden waarin 

we uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. In 

deze gevallen, en als u toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om uw 

toestemming in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op 

de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw 

intrekking. 

 

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van onze 

gewettigde belangen wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. 

Er kunnen dwingende redenen zijn om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke 

gegevens, en we zullen u beoordelen en informeren als dat het geval is. U kunt om welke 

reden dan ook bezwaar maken tegen marketingactiviteiten. 
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U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. 

Als u gevestigd bent in de Europese Unie, vindt u hier informatie over hoe u contact kunt opnemen 

met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Als u gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk 

of Zwitserland, zijn uw lokale gegevensbeschermingsautoriteiten het Britse Information 

Commissioner's Office (https://ico.org.uk/global/contact-us/) en de Zwitserse Federal Data 

Protection and Information Commissioner (https:// www.edoeb.admin.ch/edoeb/nl/home/the-

fdpic/contact/address.html).  

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via de 

contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring. 

Vanwege de vertrouwelijke aard van de gegevensverwerking kunnen wij u vragen om bewijs van 

identiteit te leveren bij de uitoefening van bovenstaande rechten. Dit kan gedaan worden door het 

verstrekken van een gescande kopie van een geldig identiteitsdocument of een ondertekende 

fotokopie van een geldig identiteitsdocument. 

 

8. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN DIE WORDEN 

GEBRUIKT OP ONZE EUROPESE DIENSTEN 

Onze Europese Diensten maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels 

en Local Storage Objects (LSO's) zoals HTML5 (samen "cookies") om u te onderscheiden van 

andere gebruikers van onze Europese Diensten. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden 

wanneer u door onze Europese Diensten bladert en stelt ons ook in staat om te controleren en te 

analyseren hoe u onze Europese Diensten gebruikt en er mee omgaat, zodat we onze Europese 

Diensten kunnen blijven verbeteren. Het helpt ons en onze advertentiepartners ook om producten 

en diensten te bepalen die voor u interessant kunnen zijn, om u gerichte advertenties te kunnen 

aanbieden. 

Cookies zijn stukjes code die het mogelijk maken onze ervaring in Europese Diensten te 

personaliseren door uw informatie op te slaan, zoals de gebruikers-ID en andere voorkeuren. Een 

cookie is een klein gegevensbestand dat we overdragen naar de harde schijf van uw computer voor 

het bijhouden van gegevens. 

 

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies: 
 

(a) Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van 

onze Europese Diensten. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt 

inloggen op beveiligde delen van onze Europese Diensten. 

 

(b) Analytische/prestatiecookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te 

herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich bewegen rond onze Europese 

Diensten wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze 

Europese Diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers 

gemakkelijk vinden wat ze zoeken. 

(c) Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
http://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html)
http://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html)
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terugkeert naar onze Europese Diensten. Dit stelt ons in staat om onze content voor 

u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden 

(bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). 

(d) Targetingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Europese 

Diensten, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We 

gebruiken deze informatie om onze Europese Diensten en de advertenties die erop 

worden weergegeven, en de marketingberichten die we u sturen gerichter te maken 

voor uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden die voor dit 

doel diensten aan ons verlenen. 

(e) Cookies van derden. Houd er rekening mee dat adverteerders en andere derde 

partijen hun eigen cookietags kunnen gebruiken wanneer u op een advertentie of 

link klikt op onze Europese Diensten. Deze derden zijn verantwoordelijk voor het 

opstellen van hun eigen cookie- en privacybeleid. 

 

Zie Bijlage 3 voor meer informatie over de cookies die we gebruiken op de Europese Diensten. 

 

Anders dan strikt noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de werking van onze Europese 

Diensten, plaatsen we alleen cookies op uw apparaat als u ons daarvoor toestemming geeft. 

In de meeste browsers kunt u ook uw cookie-instellingen wijzigen om bepaalde cookies te 

blokkeren. Afhankelijk van uw mobiele apparaat en besturingssysteem kunt u mogelijk niet alle 

cookies verwijderen of blokkeren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om alle cookies te 

weigeren, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze Europese Diensten kunt gebruiken. 

Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "opties" of "voorkeuren” van uw browser. 

Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn, anders moet u de "Help” 

-optie in uw browser gebruiken voor meer informatie. 

(f) Cookie-instellingen in Internet Explorer 

(g) Cookie-instellingen in Firefox 

(h) Cookie-instellingen in Chrome 

(i) Cookies instellingen in Safari web  en  iOS .  
 

Als u meer wilt weten over cookies en andere vergelijkbare technologieën, kunt u terecht op 

www.allaboutcookies.org of de online bronnen van het Network Advertising Initiative op 

www.networkadvertising.org. Wij en onze externe partners kunnen ook cookies en 

trackingtechnologieën gebruiken voor reclamedoeleinden. 

Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies mogelijk niet effectief is voor 

alle soorten trackingtechnologieën, bijvoorbeeld Local Storage Objects (LSO's) zoals HTML5. 

 

9. TRACKINGTECHNOLOGIEËN DIE WORDEN GEBRUIKT IN ONZE E-MAILS 

 

Onze e-mails kunnen trackingpixels bevatten die aangeven of en wanneer u een e-mail hebt 

geopend die wij u hebben gestuurd, hoe vaak u deze hebt gelezen en of u op links in die e-mail 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
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hebt geklikt. Dit helpt ons om de doeltreffendheid van onze marketing e-mailcampagnes te meten, 

om de e-mails die we naar u sturen gerichter af te stemmen op uw interesses en om te begrijpen of 

u belangrijke administratieve e-mails die we u zouden kunnen sturen, hebt geopend en gelezen. 
 

Met de meeste populaire e-mailclients kunt u deze pixels blokkeren door bepaalde externe 

afbeeldingen in e-mails uit te schakelen. U kunt dit doen via de instellingen op uw e-mailclient - 

deze geven u over het algemeen de mogelijkheid om te kiezen of e-mails standaard "afbeeldingen 

op afstand", " content op afstand" of "afbeeldingen" weergeven. 

 

Sommige browsers bieden u ook de mogelijkheid om extensies te downloaden en te installeren die 

pixels en andere trackingtechnologieën blokkeren. 

10. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARINGEN 

 

We kunnen deze Privacyverklaringen van tijd tot tijd bijwerken en daarom moet u deze pagina 

regelmatig bekijken. Wanneer we deze Privacyverklaringen op een materiële manier wijzigen, 

zullen we de "laatst gewijzigde" datum aan het einde van deze Privacyverklaringen bijwerken. 

Wijzigingen in deze Privacyverklaringen zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden 

geplaatst. 

 

11. KENNISGEVING AAN U 

 

Als we u informatie over iets moeten verstrekken, zowel voor juridische, marketing- of andere 

zakelijke doeleinden, zullen we selecteren wat volgens ons de beste manier is om met u in contact 

te komen. We doen dit meestal via e-mail of door een kennisgeving op de Europese Diensten te 

plaatsen. Het feit dat we u berichten kunnen sturen, zal u er niet van weerhouden zich af te melden 

voor bepaalde vormen van contact zoals beschreven in dit privacybeleid. 

12. ONS BELEID TEN AANZIEN VAN KINDEREN 

 

De Europese Diensten zijn niet gericht op kinderen. Als u zich ervan bewust wordt dat uw kind 

ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op 

via onderstaande gegevens, zodat we stappen kunnen ondernemen om dergelijke informatie zo 

snel mogelijk te verwijderen. 

13. CONTACT MET ONS OPNEMEN 

 

Als u vragen, opmerkingen en verzoeken heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem 

dan contact met ons op via support@funko.com  of: 

Funko UK, LTD 

Ter Attentie Van: Legal 
Department 21 Holborn 

Viaduct 

London, United Kingdom, EC1A 2DY 

support@funko.com 

Deze Privacyverklaringen zijn voor het laatst gewijzigd op22 september 2020. 

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
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BIJLAGE 1 — PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT 

 

Categorie van persoonlijke 

informatie  

Hoe we de Persoonsgegevens 

kunnen gebruiken  

Rechtsgrondslagen voor 

verwerking  

ONTVANGERS VAN 

PERSOONLIJKE INFORMATIE  

Contactgegevens, zoals voornaam, 

achternaam en e-mailadres.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om uw account op de 

Europese Diensten in te stellen en te 

verifiëren.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract met u 

en voor het nemen van stappen 

voorafgaand aan het afsluiten van 

een contract met u, namelijk onze 

Algemene Voorwaarden.  

We kunnen deze informatie delen 

met Worldpay AP Ltd en Paypal 

(Europe) Ltd om u te identificeren, 

zodat u betalingen kunt verrichten en 

ontvangen via de Europese Diensten.  

 

We kunnen deze informatie delen 

met Shopify en Global-e om een e-

commerce transactie te verwerken.  

 

We kunnen uw persoonlijke 

gegevens ook delen met The 

Rocket Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp en Listrak om u 

marketingcommunicatie te sturen.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om met u te 

communiceren, inclusief het 

verzenden van dienstgerelateerde 

communicatie.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract met 

u, namelijk onze Algemene 

Voorwaarden.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om vragen en klachten 

van of over u met betrekking tot de 

Europese Diensten te behandelen.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

het beheer van de Europese 

Diensten, en voor de communicatie 

met u om doeltreffend te kunnen 

reageren op uw vragen of klachten.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken in verband met het 

verstrekken van enquêtes, loterijen, 

wedstrijden of andere promoties, 

met inbegrip van het verzenden van 

marketingcommunicatie in 

overeenstemming met uw 

voorkeuren.  

We zullen uw persoonlijke 

gegevens alleen op deze manier 

gebruiken voor zover u ons 

toestemming hebt gegeven om dit te 

doen.  

Uw accountgegevens zoals uw 

volledige naam, e-mailadres, 

wachtwoord, verjaardag, adres.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om uw account op de 

Europese Diensten aan te maken.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract met 

u.  

We kunnen deze informatie delen 

met Shopify en Global-e om een e-

commerce transactie te verwerken.  

Wij gebruiken deze informatie om 

vragen en klachten te behandelen 

die door of over u zijn ingediend 

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

voor de communicatie met onze 
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met betrekking tot de Europese 

Diensten.  

leden om effectief te kunnen 

reageren op eventuele vragen of 

klachten.  

Informatie over betalingen en 

transacties. Wanneer u een 

aankoop doet, kunnen we informatie 

verzamelen zoals uw creditcard, 

betalingsverificatiecode, 

factuuradres en andere informatie, 

zoals de datum en het tijdstip van 

uw transactie.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om uw bestellingen via 

de Europese Diensten te verwerken.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract.  

We kunnen deze informatie delen 

met Worldpay AP Ltd en Paypal 

(Europe) Ltd om u te identificeren, 

zodat u betalingen kunt verrichten en 

ontvangen via de Europese Diensten.  
We kunnen deze informatie 

gebruiken om uw identiteit te 

verifiëren in verband met het 

opsporen en voorkomen van fraude 

of financiële criminaliteit.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de legitieme belangen van onze en 

derde partijen, namelijk het 

opsporen en voorkomen van fraude 

en financiële criminaliteit.  

Informatie over de geschatte 

locatie. Wanneer u onze Europese 

Diensten bezoekt, kunnen we 

informatie verzamelen over uw 

locatie. Deze informatie kan worden 

afgeleid van WiFi-positionering of 

uw IP-adres.  

We kunnen informatie gebruiken 

om de Europese Diensten aan u te 

presenteren op uw apparaat.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract met 

u.  

 

We kunnen deze informatie 

gebruiken om functies van de 

Europese Diensten te lokaliseren.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

ons gewettigde belang, namelijk het 

lokaliseren van functies van de 

Europese diensten en het op maat 

aanpassen van de Europese diensten 

zodat deze gerichter zijn voor onze 

gebruikers.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om inhoud te bepalen die 

voor u van belang kan zijn.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

het afstemmen van de Europese 

Diensten zodat deze gerichter voor u 

zijn.  

Chat, commentaren en meningen. 

Wanneer u rechtstreeks contact met 

ons opneemt, bijvoorbeeld per e-

mail of telefoon, zullen wij uw 

opmerkingen en meningen 

vastleggen.  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om uw vragen, 

problemen en zorgen te 

beantwoorden.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

het communiceren met u en het 

beantwoorden van vragen, klachten 

en zorgen. 

We kunnen alle informatie die u aan 

ons verstrekt delen wanneer u contact 

met ons opneemt met Zendesk, Inc., 

de aanbieder van ons 

klantenondersteuningsplatform, om 

eventuele vragen over 

klantenondersteuning te verwerken 

die u bij ons indient. 

We kunnen deze informatie 

gebruiken om de Europese Diensten 

te verbeteren.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen (om onze 

dienstverlening te ontwikkelen en te 

verbeteren).  

Informatie ontvangen van derden, 

zoals sociale netwerken. Als u met 

We kunnen deze informatie 

gebruiken om de content die door 

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen (om onze 
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ons communiceert via een sociaal 

netwerk, kunnen we informatie van 

het sociale netwerk ontvangen, zoals 

uw naam, profielinformatie en alle 

andere informatie die u het sociale 

netwerk toestaat met derden te 

delen. De gegevens die wij 

ontvangen zijn afhankelijk van uw 

privacy-instellingen bij het sociale 

netwerk.  

het gebruik van de Europese 

Diensten is gecreëerd, opnieuw te 

delen  

service te ontwikkelen en onze 

marketingstrategie te informeren)  

We kunnen deze informatie 

gebruiken om u te verifiëren en u 

toegang te geven tot de Europese 

Diensten.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

de uitvoering van een contract met 

u.  

Uw voorkeuren, zoals voorkeuren 

die zijn ingesteld voor meldingen, 

marketingcommunicatie, hoe de 

Europese Diensten worden 

weergegeven en de actieve 

functionaliteiten op de Europese 

Diensten.  

We gebruiken deze informatie om 

meldingen te verstrekken, nieuws, 

waarschuwingen en 

marketingcommunicatie te 

verzenden en de Europese Diensten 

te leveren in overeenstemming met 

uw keuzes.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

ons gewettigd belang, namelijk 

ervoor te zorgen dat de gebruiker de 

juiste marketing- en andere 

communicatie ontvangt en dat deze 

wordt weergegeven in 

overeenstemming met de 

voorkeuren van de gebruiker.  

We kunnen uw persoonlijke 

gegevens ook delen met The Rocket 

Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp en Listrak  

We gebruiken deze informatie om 

ervoor te zorgen dat we voldoen aan 

onze wettelijke verplichting om 

alleen die marketingcommunicatie 

te verzenden waarmee u hebt 

ingestemd.  

De verwerking is noodzakelijk om 

te voldoen aan een wettelijke 

verplichting waaraan wij zijn 

onderworpen.  
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BIJLAGE 2 — AUTOMATISCH VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

Categorie van persoonlijke 

informatie  

Hoe we deze kunnen gebruiken  Rechtsgrondslag voor de verwerking  Ontvangers van 

Persoonsgegevens  

Informatie over de geschatte locatie. 

Behalve informatie die u aan ons 

verstrekt, verzamelen wij geen 

informatie over uw exacte locatie. Het 

IP-adres van uw apparaat kan ons 

echter helpen bij het bepalen van een 

geschatte locatie.  

We kunnen de informatie die u ons 

over uw locatie verstrekt, gebruiken 

om fraude of verdachte activiteiten met 

betrekking tot uw Funko-account te 

controleren en op te sporen.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

om ons bedrijf en uw account te 

beschermen tegen fraude en andere 

illegale activiteiten.  

We kunnen deze informatie 

delen met de volgende partijen:  

• Google LLC, dat onze 

analyseplatforms aanbiedt, 

om ons te helpen begrijpen 

hoe bezoekers onze Website 

gebruiken.  

• We kunnen deze informatie 

delen met Shopify en Global-

e om een e-commerce 

transactie te verwerken.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om aan te passen hoe de Europese 

Diensten aan u worden weergegeven 

(zoals de taal waarin deze aan u 

worden verstrekt).  

De verwerking is noodzakelijk voor 

ons gerechtvaardigd belang, namelijk 

het afstemmen van onze service zodat 

deze gerichter is voor onze gebruikers.  

Informatie over hoe u toegang krijgt 

tot en gebruik maakt van de 

Europese Diensten. Bijvoorbeeld, hoe 

vaak u toegang hebt tot de Europese 

Diensten, het tijdstip waarop u toegang 

hebt tot de Europese Diensten en hoe 

lang u deze gebruikt, de geschatte 

locatie van waaruit u toegang hebt tot 

de Europese Diensten, de website waar 

u vandaan komt en de website waar u 

naartoe gaat wanneer u onze website 

verlaat, de websitepagina's die u 

bezoekt, de links die u aanklikt, of u e-

mails opent of op de links in e-mails 

klikt, of u toegang hebt tot de 

Europese Diensten vanaf meerdere 

apparaten, en andere acties die u 

onderneemt op de Europese Diensten.  

We kunnen informatie gebruiken over 

hoe u de Europese Diensten gebruikt 

en verbinding maakt met de Europese 

Diensten om u de Europese Diensten 

op uw apparaat te presenteren.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

het afstemmen van de Europese 

Diensten op de gebruiker.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om producten en diensten te bepalen 

die voor marketingdoeleinden van 

belang kunnen zijn.  

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

om onze direct marketing te 

informeren.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om de Europese Diensten en het 

bedrijfsleven te controleren en te 

verbeteren, om problemen op te lossen 

en om de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten te informeren.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om de Europese Diensten en het 

bedrijfsleven te controleren en te 

verbeteren, om problemen op te lossen 

en om de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten te informeren.  

Logbestanden en informatie over uw 

apparaat. We verzamelen ook 

informatie over de tablet, smartphone 

of ander elektronisch apparaat dat u 

We kunnen informatie gebruiken over 

hoe u de Europese Diensten gebruikt 

en verbinding maakt met de Europese 

De verwerking is noodzakelijk voor 

onze gewettigde belangen, namelijk 

het afstemmen van de Europese 

Diensten op de gebruiker.  
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gebruikt om verbinding te maken met 

de Europese Diensten. Deze informatie 

kan details bevatten over het type 

apparaat, unieke 

apparaatidentificatienummers, 

besturingssystemen, browsers en 

applicaties die via het apparaat met de 

Europese Diensten zijn verbonden, uw 

mobiele netwerk, uw IP-adres en het 

telefoonnummer van uw apparaat (als 

dat bestaat).  

Diensten om u de Europese Diensten 

op uw apparaat te presenteren.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om de Europese Diensten en het 

bedrijfsleven te controleren en te 

verbeteren, om problemen op te lossen 

en om de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten te informeren.  

We kunnen deze informatie gebruiken 

om de Europese Diensten en het 

bedrijfsleven te controleren en te 

verbeteren, om problemen op te lossen 

en om de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten te informeren.  

 

 

BIJLAGE 3 — COOKIES 

 
 

Cookienaam  Soort cookie  Hoe lang blijft de cookie 

op mijn apparaat staan? 

Doel van de cookie  

_secure_session_id  Strikt noodzakelijk  Sessie  Deze cookies zijn gekoppeld aan het gehoste 

handelaarsplatform van Shopify en worden gebruikt in 

verband met het leveren van de Europese Diensten, 

waaronder met betrekking tot het aanmaken van een account 

en het plaatsen van een bestelling.  

Winkelmandje  Strikt noodzakelijk 1 Maand  

Secure_Customer_sig  Strikt noodzakelijk 20 Jaar  

storefront_digest  Strikt noodzakelijk Sessie  

GlobalE_Data  Strikt noodzakelijk 72 uur  

GlobalE_Welcome_Data  Strikt noodzakelijk 72 uur 

GE_CART_TOKEN Strikt noodzakelijk 72 uur 

GloablEIsOperated  Strikt noodzakelijk 2 jaar  

_cfduid  Strikt noodzakelijk 8 maanden  

forterToken, Ftr_ncd  Strikt noodzakelijk 5 jaar  

cid  Strikt noodzakelijk Einde van de sessie  

Globale_tags_data  Analytics/Prestaties  Einde van de sessie  

Globale_CT_Data  Analytics/Prestaties 72 uur  

_landing_pagina  Analytics/Prestaties 13 dagen  

_orig_referrer  Analytics/Prestaties 13 dagen 

_s Analytics/Prestaties 1 dag  

_shopify_fs  Analytics/Prestaties 2 jaar  

_shopify_s  Analytics/Prestaties 1 dag  

_shopify_sa_p  Analytics/Prestaties 30 minuten  
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_shopify_y  Analytics/Prestaties 2 jaar  

_y  Analytics/Prestaties 1 jaar 

_ga  Analytics/Prestaties 2 jaar  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen 

over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij, en onze 

platformprovider Global-e, gebruiken de informatie om 

rapporten op te stellen en om ons te helpen de website te 

verbeteren. Meer informatie over de werkwijzen van Google 

vindt u op http://www.google.com/policies/privacy/partners  

en de momenteel beschikbare opties voor opt-out kunt u 

bekijken op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   

_gid  Analytics/Prestaties 1 dag  

_gat  Analytics/Prestaties 1 minuut  

Paypal Cookies  Strikt noodzakelijk en 

analytica/prestaties  

Diverse  Als u Paypal gebruikt om te betalen voor uw bestelling zal 

de paypal service de cookies gebruiken die hier worden 

vermeld: 

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full  

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
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BIJLAGE 3 — COOKIES 

 

  mijn 

appara

at? 

 

_secure_session_id Strikt noodzakelijk Sessie Deze cookies zijn gekoppeld aan het gehoste handelaarsplatform van Shopify en 

worden gebruikt in verband met het leveren van de Europese Diensten, waaronder met 

betrekking tot het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling. Winkelmandje Strikt noodzakelijk 1 Maand 

Secure_Customer_sig Strikt noodzakelijk 20 Jaar 

storefront_digest Strikt noodzakelijk Sessie 

GlobalE_Data Strikt noodzakelijk 72 uur Deze cookies zijn gekoppeld aan het gehoste handelaarsplatform van Global-e en 

worden gebruikt in verband met het leveren van de Europese Diensten, onder meer met 

betrekking tot het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling. GlobalE_Welcome_Data Strikt noodzakelijk 72 uur 

GE_CART_TOKEN Strikt noodzakelijk 72 uur 

GloablEIsOperated Strikt noodzakelijk 2 jaar 

_cfduid Strikt noodzakelijk 8 maanden 

forterToken, Ftr_ncd Strikt noodzakelijk 5 jaar 

cid Strikt noodzakelijk Einde  

van de 

sessie 

Globale_tags_data Analytics/Prestaties Einde  

van de 

sessie 

Deze cookies zijn gekoppeld aan de analytics-suite van Global-e en worden gebruikt 

om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de Europese diensten gebruiken. 

Globale_CT_Data Analytics/Prestaties 72 uur 
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_landing_pagina Analytics/Prestaties 13 dagen Deze cookies zijn gekoppeld aan de Shopify analysesuite en worden gebruikt om 

informatie te verzamelen over hoe bezoekers de Europese Diensten gebruiken. 
_orig_referrer Analytics/Prestaties 13 dagen 

_s Analytics/Prestaties 1 dag 

_shopify_fs Analytics/Prestaties 2 jaar 

_shopify_s Analytics/Prestaties 1 dag 

_shopify_sa_p Analytics/Prestaties 30 

minuten 

_shopify_y Analytics/Prestaties 2 jaar 

_y Analytics/Prestaties 1 jaar 

_ga Analytics/Prestaties 2 jaar Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze 

website gebruiken. Wij, en onze platformprovider Global-e, gebruiken de informatie 

om rapporten op te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. U kunt meer 

te weten komen over de werkwijze  van  Google  op 

http://www.google.com/policies/privacy/partners en de momenteel beschikbare opt-

out-opties bekijken op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

_gid Analytics/Prestaties 1 dag 

_gat Analytics/Prestaties 1 minuut 

Paypal Cookies Strikt noodzakelijk en 

analytica/prestaties 

Diverse Als u Paypal gebruikt om uw bestelling te betalen, zal de Paypal-service de cookies 

gebruiken die hier worden vermeld:  

 https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cooki

e-full  

 
 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full

