
PRIVACY- EN COOKIESBELEID VAN DE WEBSITES EN TOEPASSINGEN DE WERELD IN HET
KLEIJN – ALBERT HEIJN BELGIUM

Het Belang van gegevensbescherming bij Albert Heijn België

Albert Heijn België NV drijft handel onder de namen “Albert Heijn” en “AH”, en heeft haar 
maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 47, 2018 Antwerpen. Zij is geregistreerd in de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen met het ondernemingsnummer 830.512.812. 
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom besteden wij bijzondere aandacht 
aan de bescherming van persoonsgegevens. Vanzelfsprekend garandeert Albert Heijn België de 
naleving van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Daarnaast hebben wij het 
principe van transparantie hoog in het vaandel staan. Opdat u te allen tijde weet welke gegevens wij 
verzamelen en hoe wij deze verwerken, willen wij u hieronder uitleggen wat wij onder persoonlijke 
gegevens verstaan en welke actieve maatregelen wij nemen om uw persoonlijke gegevens te 
beschermen.

Verzameling van algemene gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden automatisch gegevens van algemene aard geregistreerd.
Uw internetbrowser stuurt om technische redenen automatisch gegevens naar de webserver wanneer
u deze website bezoekt. Elke registratie bestaat uit de datum en het tijdstip van toegang, de URL van 
de verwijzende website, het opgehaalde bestand, de hoeveelheid verzonden gegevens, het 
browsertype en de browserversie, het besturingssysteem en het IP-adres van de gebruiker. 
Toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon is niet mogelijk. De opgeslagen gegevens 
worden uitsluitend intern en uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd.
De website van Albert Heijn België kan bezocht worden zonder dat er persoonlijke gegevens moeten 
verstrekt worden. Een registratie of het invullen van een contactformulier is niet nodig. Om de 
veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de 
modernste versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

Doorgeven van persoonlijke gegevens

Albert Heijn België geeft geen persoonsgebonden gegevens door aan derden. Voor zover wettelijk 
toegestaan kan Albert Heijn België andere bedrijven opdracht geven om verschillende taken uit te 
voeren, zoals het ondersteunen van promoties en het leveren van technische diensten voor onze 
aanbiedingen. Deze opdrachtnemers mogen persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het 
uitvoeren van deze specifieke taken en niet voor andere doeleinden.

Gebruik van Cookies & Web Beacons

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die door een server van een website op uw harde schijf worden geplaatst. Cookies 
kunnen niet gebruikt worden om programma's te starten of om virussen op een computer over te 
brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie vergemakkelijken en de 
correcte weergave van onze websites mogelijk maken. In geen geval worden de door ons verzamelde
gegevens doorgegeven aan derden, noch wordt er zonder uw toestemming een link gelegd met 
persoonlijke gegevens.
Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze 
cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser 
deactiveren. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om na te gaan hoe u deze instellingen 
kunt wijzigen. Wij wijzen u erop dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het
gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Onderstaande tabel lijst de cookies op die eigendom zijn van De Wereld in het Kleijn en de 
cookies van derde partijen die worden gebruikt door De Wereld in het Kleijn op de Website: 
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We maken gebruik van web beacons. Web beacons zijn standard internettechnieken die zorgen dat 
een system informatie kan verzamelen. In sommige gevallen kunnen hier ook cookies bij worden 
gebruikt. De informatie wordt dan in cookies opgeslagen en vervolgens verstuurd. Door gebruik te 
maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

- we advertenties kunnen tonen waarvan wij denken dat je die interessant vindt.

- we je kunnen uitsluiten van marketingcampagnes.

Gebruik van sociale bookmarks

Op onze website zijn zogenaamde social bookmarks (bijv. van Facebook, Twitter) geïntegreerd. 
Social bookmarks zijn internet bookmarks waarmee gebruikers van een dergelijke dienst links en 
nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze worden alleen op onze website opgenomen als link naar 
de betreffende diensten. Na het aanklikken van de geïntegreerde afbeelding wordt u doorgestuurd 
naar de website van de betreffende aanbieder, d.w.z. dat pas dan gebruikersgegevens aan de 
betreffende aanbieder worden doorgegeven. Informatie over het gebruik van uw persoonlijke 
gegevens bij het gebruik van deze website vindt u in het desbetreffende privacybeleid van de 
aanbieder.

Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijderingen en bezwaar

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook
het recht op correctie, blokkering en, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke 
transacties, verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact op met onze 
functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Om de gegevensblokkering te allen tijde in acht te kunnen nemen, moeten deze gegevens voor 
controledoeleinden in een slotbestand worden opgeslagen. U kunt ook verzoeken om verwijdering 
van de gegevens, voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke 
verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek afschermen. U kunt wijzigingen aanbrengen 
of uw toestemming intrekken, door ons hiervan in kennis te stellen. U hebt ook het recht om een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze 
verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen 
dat het voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren 
in het privacybeleid, zoals bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is van 
toepassing op uw nieuwe bezoeken.

Aansprakelijkheid voor downloads

Voor zover het aanbod tot gebruik van de internetpagina's van Albert Heijn België de mogelijkheid 
omvat om bestanden en programma's via het internet te downloaden, draagt de gebruiker het risico 
voor de correcte en functionele overdracht, opslag en gebruik van de opgehaalde gegevens en 
programma's. De aansprakelijkheid van Albert Heijn België voor directe en indirecte schade als 
gevolg van foutieve gegevens en programma's is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor opzet en grove 
nalatigheid blijft onaangetast.

Gebruiksvoorwaarden

Albert Heijn België en de aan haar aangesloten bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid 
van de informatie op de volgende pagina's. Dit geldt zowel voor uw eigen pagina's als voor de inhoud 
van externe sites die door middel van hyperlinks of dergelijke vanaf de internetpagina's van Albert 
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Heijn België en de aan haar aangesloten bedrijven zijn gekoppeld. Onze websites kunnen links 
bevatten naar websites van andere aanbieders, waartoe dit privacybeleid zich niet uitstrekt. Voor 
zover het verzamelen, verwerken of gebruik van persoonlijke gegevens samenhangt met het gebruik 
van de websites van andere aanbieders, verzoeken wij u het privacybeleid van de betreffende 
aanbieders in acht te nemen.

Veiligheid

Albert Heijn België gebruikt zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen om de door
u verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke wijziging, vernietiging, diefstal of
toegang door onbevoegde personen.

Intellectuele eigendomsrechten

Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de 
intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om de Werken te reproduceren, te bewerken, 
aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, 
te koop aan te bieden, te verkopen en/of mee te delen aan het publiek, zowel in hun geheel als in hun
onderdelen, zowel in oorspronkelijke als in gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële 
doeleinden, op gelijk welke drager (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.
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