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1. Algemene informatie 

 

1.1 Doelstelling en verantwoordelijkheid 

1. Deze Verklaring gegevensbescherming informeert u over het soort, de omvang en het doel 
van de verwerking van persoonsgegevens. 

2. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is de Schiphol-Airport-Retail, Hoeksteen 
15, NL-2132 MT Hoofddorp, Netherlands - hierna te noemen "wij" of "ons". 

3. Deze Verklaring gegevensbescherming onder https://schipholairportretail.nl/privacy-
statement/ by Schiphol Airport Retail B.V. (Hoeksteen 15, 2132 MT Hoofddorp) en onder 
https://www.heinemann-shop.com/static-ext/downloads/forms/dutch/DSE_NL.pdf wordt 
beschikbaar gesteld door de Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Koreastraße 3 - 5, 20457 
Hamburg). 

4. Het begrip „gebruiker“ omvat alle klanten en bezoekers van onze website en winkellocaties. 

1.2 Wettelijke grondslagen 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke 
grondslagen:  

1. Toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1 lid a Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Toestemming is iedere vrijwillig voor het specifieke geval op 
geïnformeerde en ondubbelzinnige gegeven wilsverklaring of andere eenduidige bevestiging 
waarmee de betrokkene te verstaan geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de 
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. 

2. Noodzaak tot het nakomen van de overeenkomst of uitvoeren van voorbereidende 
maatregelen volgens artikel 6 paragraaf 1 lid b AVG, d.w.z. de gegevens zijn vereist, zodat 
wij de contractuele verplichtingen tegenover u kunnen nakomen of wij hebben de gegevens 
nodig om het sluiten van de overeenkomst met u voor te bereiden.  

3. Verwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens artikel 6 paragraaf 1 
lid c AVG, d.w.z. dat bijv. op grond van een wet of andere verordening een verwerking van 
de gegevens is voorgeschreven.  

4. Verwerking voor de behartiging van rechtmatige belangen volgens artikel 6 paragraaf 1 lid f 
AVG, d.w.z. dat de verwerking vereist is om rechtmatige belangen van ons of van derden te 
behartigen, als die niet zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten of 
mensenrechten van u, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. 

1.3 Rechten van betrokkenen 

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot gegevensverwerking door ons: 

1. Het recht tot een klacht bij een toezichthoudende instantie volgens artikel 13 paragraaf 2 
letter d) AVG en artikel 14 paragraaf 2 letter e) AVG 

2. Het recht op informatie volgens artikel 15 AVG 
3. Het recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG 
4. Het recht op verwijdering ("Recht om vergeten te worden") volgens artikel 17 AVG 
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5. Het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG 
6. Het recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 AVG 
7. Het recht van  bezwaar volgens artikel 21 AVG 

Opmerking: gebruikers kunnen de verwerking van hun persoonsgegevens volgens de wettelijke 
voorschriften te allen tijde met rechtskracht voor de toekomst herroepen. Bezwaar kan vooral 
tegen de verwerking voor doelen van direct marketing worden toegepast. Ongeacht andere 
mogelijkheden van administratief beroep of voorziening in rechte heeft u het recht om een klacht 
in te dienen bij een toezichthoudende instantie, vooral in de lidstaat waar u verblijft, de plaats 
waar u werkt of de plaats van de beweerde schending, als u van mening bent dat de verwerking 
van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG. 

1.4 Verwijdering van gegevens en opslagduur 

De persoonsgegevens van de betreffende persoon worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het 
doel van de opslag komt te vervallen. Een opslag kan daarnaast plaatsvinden, als hierin door de 
Europese of nationale wetgever in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften, die 
gelden voor de verantwoordelijke, voorzien is. Een blokkering of verwijdering van de gegevens 
vindt ook plaats, als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij 
er een noodzaak is tot verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een overeenkomst 
of het nakomen van een overeenkomst.  

1.5 Veiligheid van de verwerking 

Wij hebben redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingesteld die 
overeenkomen met de stand van de techniek. Zo worden de door ons verwerkte gegevens tegen 
incidentele of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging en onrechtmatige toegang 
beschermd. 

1.6 Overdracht van gegevens aan derden, onderaannemers en derde aanbieders  

1. Een overdracht van persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen in het kader van de 
wettelijke bepalingen. Wij geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden, als 
dit bijv. voor het doel van afrekening of voor andere doelen vereist is om contractuele 
verplichtingen ten opzichte van de gebruikers na te komen. 

2. Als wij gebruik maken van onderaannemers, hebben wij tegenover deze ondernemingen 
geschikte contractuele voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. 

3. Voor zover wij contents, tools of andere middelen van andere firma's (hierna te noemen 
"derde aanbieders") gebruiken en hun hoofdvestiging zich in een derde land bevindt, moet 
ervan worden uitgegaan dat een gegevenstransfer naar de landen van de derde aanbieder 
plaatsvindt. De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen door ons vindt 
uitsluitend plaats, wanneer er een redelijk gegevensbeschermingsniveau, een toestemming 
van de gebruiker of anders een wettelijke toestemming bestaat. 
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2. Concrete gegevensverwerking 

 

2.1 Videobewaking 

Hieronder vindt u onze privacy-verklaring in de zin van artikel 13 AVG over de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van onze videobewaking. 

1. De verwerking van video-opnames vindt plaats op basis van artikel 6 paragraaf (1) lid f AVG; 
de zogenaamde rechtmatige belangen, voor de volgende doelen: 

a. behartiging van huisrecht 
b. verhindering en opheldering van strafbare feiten (vooral diefstal, overval, bedrog, 

beschadigingen en vandalisme) 
2. Onze rechtmatige belangen zijn: 

a. bescherming van eigendom en vermogen 
b. bescherming van klanten, bezoekers en medewerkers 

3. Een verderstrekkend gebruik of doorgave van video-opnamen vindt alleen plaats, als dit in 
het kader van een mogelijke strafvervolging vereist is. Ontvangers zijn in dit geval de 
bevoegde instanties van rechtshandhaving. 

4. Wij maken ook gebruik van dienstverleners voor het onderhoud van het 
videobewakingssysteem, waarbij toegang tot het videobewakingssysteem resp. opgeslagen 
video-opnames niet kan worden uitgesloten. 

5. De verwijdering van de video-opnames vindt 10 dagen na het opnemen plaats. Een langere 
opslagduur vindt alleen plaats, als dit voor de uitvoering van juridische claims of de 
vervolging van strafbare feiten in concrete individuele gevallen, noodzakelijk is. 

6. Een gegevensoverdracht aan derden (bijv. politie) vindt alleen plaats, als dit voor het 
ophelderen van de strafbare feiten noodzakelijk is. 

2.2 Het gebruik van de website 

1. Bij het gebruik van onze website wordt informatie automatisch van de browser van de 
gebruiker naar ons overgedragen; daarbij horen de naam van de bezochte website, het 
bestand, datum en tijd van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over 
succesvol bezoek, browsertype en versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL 
(de van tevoren bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider.  

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van de rechtmatige belangen 
volgens artikel 6 paragraaf (1) lid f AVG (bijv. optimalisering van de website) en om de 
veiligheid van de verwerking volgens artikel 5 paragraaf (1) lid f AVG te garanderen (bijv. 
voor het afwenden en ophelderen van cyberaanvallen). 

3. De informatie wordt automatisch 30 dagen na beëindiging van de verbinding – d.w.z. gebruik 
van de website - gewist, als er geen andere bewaartermijn van toepassing is. 

4. De verzameling en opslag van de gegevens in logbestanden is voor de beschikbaarstelling 
van de website strikt noodzakelijk. Er bestaat daarom voor de gebruiker geen mogelijkheid 
tot verwijdering, herroeping of rectificatie. 

2.3 Solliciteren  

1. Bij het solliciteren op een vacature via onze site worden er eerst een aantal vragen gesteld 
en daarna gegevens verzameld zoals: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. In een 
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later stadium van de sollicitatie procedure worden er meer gegevens verzameld vanuit het 
CV zoals: adres, woonplaats, telefoonnummer en opleidingsniveau. 

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 
paragraaf (1) lid a AVG. 

3. De informatie wordt automatisch 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure gewist, 
zolang er geen toestemming gegeven is om deze gegevens 1 jaar lang vast te houden na 
beëindiging van de sollicitatieprocedure. 

4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen voor het sollicitatieproces. Als de 
gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd wilt hebben is dit mogelijk 
volgens de rechten van de betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III – Rechten van 
betrokkene AVG. 

2.4 Spaarpunten verzamelen 

1. Indien u meedoet aan het sparen van punten voor speciale acties worden er een aantal 
gegevens gevraagd om een account te maken, deze zijn: naam titel, land, geslacht ,e-
mailadres en geboortedatum. Lid worden van het Heinemann & Me programma zorgt ervoor 
dat er nog een aantal gegevens verzameld worden, waaronder: de wijze van betalen, het 
klantnummer, de datum, de locatie, het product, het betaalde bedrag. 

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 
paragraaf (1) lid a AVG. 

3. Deze gegevens worden bewaard tot de gebruiker het account stopzet. 
4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen om de verzamelde punten bij te 

houden. Indien de gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd wilt hebben 
is dit mogelijk volgens de rechten van betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III – Rechten 
van betrokkene AVG. 

5. Deelnemen aan het Heinemann & Me programma betekent toestemming geven voor gebruik 
van uw data ten behoeve van marktonderzoek en advertenties. Dit gebeurt exclusief door  
Gebr. Heinemann en haar partners. Deze data zullen niet gedeeld worden met derde 
partijen. 

2.5 Meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek 

1. Indien u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek worden er een aantal gegevens 
verzameld, zoals: naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van toestemming volgens artikel 6 
paragraaf (1) lid a AVG. 

3. Deze gegevens worden bewaard zolang het onderzoek loopt. De gegeven antwoorden 
worden geanonimiseerd zodat deze langdurig gebruikt kunnen worden zonder dat deze te 
koppelen zijn aan een gebruiker. 

4. De verzameling en opslag van deze gegevens zijn alleen ten behoeve van het 
onderzoeksproces. Indien de gebruiker deze gegevens verwijdert, herroept of gerectificeerd 
wilt hebben is dit mogelijk volgens de rechten van de betrokkene zoals beschreven in 
hoofdstuk III – Rechten van betrokkene AVG. De geanonimiseerde antwoorden vallen hier 
niet onder omdat deze niet te herleiden zijn naar een gebruiker. 
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3. Cookiebeleid 

 

3.1 Algemene informatie 

1. Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de 
webbrowser van de gebruiker worden overgedragen en daar voor een later bezoek worden 
opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten van 
informatieopslag. 

2. Gebruikers die niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen worden 
verzocht de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browsers te deactiveren. 
Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. De 
uitsluiting van cookies kan tot functiebeperkingen van deze website leiden. 

3.2 Herroepingsmogelijkheden 

1. U kunt het gebruik van cookies die de meting van het bereik en de reclamedoeleinden 
dienen, herroepen via de deactiveringspagina van het Network Advising Initiative: 
http://optout.networkadvertising.org/ 

2. de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices 
3. de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

3.3 Voorkomende cookies 

Naam van cookie Doel van cookie Bewaartermijn van cookie 
Google analytics   
_ga Deze cookie maakt een uniek 

registratienummer aan waarmee 
statistieken kunnen worden 
verzameld over hoe een bezoeker 
onze site gebruikt 

2 jaar 

_gat Wordt gebruikt om het aantal 
verzoeken aan Google’s servers 
te beperken 

1 dag 

_gid Deze cookie maakt een uniek 
registratienummer aan waarmee 
statistieken kunnen worden 
verzameld over hoe een bezoeker 
onze site gebruikt. 

1 dag 

Collect Deze cookie verzamelt gegevens 
over hoe je de site gebruikt en 
met welk apparaat.  

Gedurende de sessie 
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4. Wijzigingen van de Verklaring gegevensbescherming 

1. Wij behouden ons voor deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen om deze aan 
gewijzigde rechtssituaties of aan wijzigingen van de gegevensverwerking aan te passen. 

2. Als toestemmingen van de gebruikers noodzakelijk zijn of onderdelen van de verklaring 
gegevensbescherming regelingen van de contractuele relatie met de gebruikers omvatten, 
worden deze wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers uitgevoerd. 

3. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig over de inhoud van deze Verklaring 
gegevensbescherming te informeren. 

 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het lezen van deze Verklaring 
gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@schipholairportretail.nl. 
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1. General information 

 

1.1 Objective and responsibility 

1. This data privacy statement shall inform you of the manner, the scope and the purpose of the 
processing of personal data. 

2. The data controller under data protection law shall be Schiphol-Airport-Retail, Hoeksteen 15, 
NL-2132 MT Hoofddorp, Netherlands – hereinafter referred to as “we” or “us”. 

3. This data privacy statement is provided at https://schipholairportretail.nl/privacy-statement/ 
by Schiphol Airport Retail B.V. (Hoeksteen 15, 2132 MT Hoofddorp) and at 
https://www.heinemann-shop.com/static-ext/downloads/forms/dutch/DSE_NL.pdf by Gebr. 
Heinemann SE & Co. KG (Koreastrasse 3 - 5, 20457 Hamburg).  

4. The term “user” shall include all customers and visitors to our website and shop locations. 

1.2 Legal bases 

 
We shall collect and process personal data on the basis of the following legal bases:  

1. consent pursuant to Article 6 (1) a General Data Protection Regulation (GDPR). Consent is 
any freely given, specific, informed and unambiguous indication of a data subject’s wishes 
by which he or she, by a statement or other clear affirmative action, signifies agreement to 
the processing of personal data relating to him or her. 

2. necessity for the fulfilment of a contract or the execution of preparatory measures pursuant 
to Art. 6 (1) b GDPR, i.e. the data is necessary for us to fulfil our contractual obligations 
towards you or to prepare to enter into a contract with you.  

3. processing for the fulfilment of a legal obligation pursuant to Article 6 (1) c GDPR, i.e. a 
processing of the data is prescribed on the basis of a law or other regulations, for example.  

4. processing for the protection of legitimate interests pursuant to Article 6 (1) f GDPR, i.e. the 
processing is necessary to protect our legitimate interests or those of third parties, provided 
that the your interests or fundamental rights and freedoms that require the protection of 
personal data do not outweigh these. 

1.3 Rights of the data subject  

You shall have the following rights with respect to data processing by us: 

1. The right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 13 (2) d GDPR 
and Article 14 (2) e GDPR. 

2. The right of access pursuant to Article 15 GDPR 
3. The right to rectification pursuant to Article 16 GDPR 
4. The right to erasure (“right to be forgotten”) pursuant to Article 17 GDPR 
5. The right to restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR 
6. The right to data portability pursuant to Article 20 GDPR 
7. The right to object pursuant to Article 21 GDPR 

Please note: users can object to the processing of their personal data at any time with respect to 
the future, in accordance with the legal requirements. An objection can, in particular, be made to 
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processing for direct marketing purposes. Irrespective of any other administrative or judicial legal 
remedy to the contrary, you shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, 
especially in the member state of your place of residence, your place of work or the place of the 
suspected infringement if you consider that the processing of the personal data relating to you 
violates the GDPR. 

1.4 Data deletion and storage period 

The personal data of the data subjects shall be deleted or blocked as soon as the purpose of 
storage ceases to apply. Data may be stored beyond this period if provision is made for this by 
the European or national legislation in EU regulations, laws or other provisions to which the data 
controller is subject. The data shall only be blocked or deleted if a storage period prescribed by 
the specified standards expires, unless it is necessary to continue to store the data for the 
conclusion of a contract or the fulfilment of a contract.  

1.5 Security of the processing 

We have implemented appropriate technical and organisational measures that correspond to the 
state of the art. This means that the data processed by us is protected from accidental or 
deliberate manipulation, loss, destruction and unauthorised access. 

1.6 Data transmission to third parties, subcontractors and third party providers 

1. A transmission of personal data to third parties shall only take place within the framework of 
the legal guidelines. We shall only pass the data of users on to third parties if this is necessary 
for billing purposes, for example, or for other purposes where the transmission is necessary 
for the fulfilment of contractual obligations towards the users. 

2. If we employ subcontractors, we shall take suitable contractual precautions with regard to 
these companies and shall take appropriate technical and organisational measures. 

3. If we use contents, tools or other resources of other companies (hereinafter collectively 
referred to as “third party providers”) and their specified place of business is in a third country, 
it must be assumed that a data transfer shall take place to the states where the third party 
providers have their registered place of business. We shall only transmit personal data to 
third party countries if an appropriate level of data protection, the consent of the users or 
other legal permission is present. 
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2. Concrete data processing 

 

2.1 Video surveillance 

Below, you will find our data protection notice in terms of Article 13 GDPR on the processing of 
personal data within the framework of our video surveillance. 

1. On the basis of Article 6 (1) f GDPR, the processing of video recordings shall pursue the so-
called legitimate interest for the following purposes: 

a. protection of the domiciliary right 
b. prevention and investigation of criminal offences (in particular theft, attacks, fraud, 

damage and vandalism 
2. Our legitimate interests are: 

a. the protection of property and assets 
b. the protection of customers, visitors and employees 

3. A use or transfer of the video recordings that goes beyond this shall only take place to the 
extent that this is necessary within the framework of a possible criminal prosecution. In this 
case, the recipients shall be the competent law enforcement authorities. 

4. We employ external service providers to maintain the video surveillance system, whereby 
access to the video surveillance system or stored video recordings cannot be ruled out. 

5. The video recordings shall be deleted 10 days after they are made. They shall only be stored 
for a longer period if this is necessary in the specific individual case for the enforcement of 
legal claims or for the prosecution of criminal offences. 

6. A data transmission to third parties (e.g. the police) shall only take place if this is necessary 
for the investigation of criminal offences. 

2.2 Using the website 

1. If our website is being used, information will automatically be transmitted to us from the user’s 
browser. This includes the name of the website accessed, the file, the date and time of the 
access, the data volume transferred, a report on successful access, the browser type and 
version, the user’s operating system, the referrer URL (the previously visited page), the IP 
address and the requesting provider. 

2. This information shall be processed on the basis of legitimate interests pursuant to Article 6 
(1) f GDPR (e.g. optimisation of the website) and to guarantee the security of the processing 
pursuant to Article 5 (1) f GDPR (e.g. for the defense against and investigation of cyber 
attacks). 

3. The information shall be automatically deleted 30 days after the end of the connection – i.e. 
the use of the website – unless this is opposed by other retention periods. 

4. The recording of the data and the storage of the data in log files are absolutely necessary for 
the operation of the website. Therefore, the user shall not have the option to delete, object to 
or correct this data. 

2.3 Applying for a job  

1. If our website is being used in order to apply for a job, a few questions will be asked and 
some information will be gathered which consists of: name, email address and phone 
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number. When this procedure enters a later phase some more information will be asked for, 
such as: address, place of residence, telephone number and level of education. 

2. This information shall be processed on the basis of consent pursuant to Article 6 (1) a GDPR  
3. The information is automatically deleted 4 weeks after the end of the application process, as 

long as no permission has been given to retain this data for 1 year after the end of the 
application process. 

4. The collection and storage of this data is for the application process only. If the user wishes 
to have this data deleted, revoked or rectified, this may be done according to the rights of a 
data subject as described in Chapter III - Rights of Data Subject GDPR. 

2.4 Collecting loyalty points 

1. If loyalty points for special promotions are being saved, a number of details will be kept, such 
as: name, title, country, gender and e-mail address and date of birth. Becoming a Heinemann 
& Me program member results in the collection of more details, such as: payment method, 
customer number, date, place, product and paid amount. 

2. This information shall be processed on the basis of consent pursuant to Article 6 (1) a GDPR  
3. This data will be kept till termination of the account by the user. 
4. The collection and storage of this data takes place with the objective to keep track of the 

collected points. If the user wishes to have this data deleted, revoked or rectified, this can be 
done in accordance to the rights of a data subject as described in Chapter III - Rights of the 
Data Subject GDPR. 

5. Participating in the Heinemann & Me program means consenting to your data being used for 
marketing research and advertisement exclusively by Gebr. Heinemann and its’ partners for 
the purpose of providing service under the Heinemann & Me program. This data will not be 
transferred to any third parties. 

2.5 Participating in a customer satisfaction survey 

1. If you participate in a customer satisfaction survey, data are being collected such as: name, 
e-mail address and telephone number. 

2. This information shall be processed on the basis of consent pursuant to Article 6 (1) a GDPR  
3. These data are kept as long as the survey is ongoing. The given answers will be anonymized 

in order to be able to use these afterwards without being linkable to a user. 
4. The recording of the data and the storage of the data in log files are absolutely necessary for 

the operation of the website. Therefore, the user shall not have the option of deleting, 
objecting to or correcting this data. The anonymized answers are not included since these 
cannot be linked back to a user. 
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3. Cookie policy  

 

3.1 General information  

1. Cookies are information which is being transferred from our web server or the web servers 
of third parties to the web browsers of the users and stored there for subsequent retrieval. 
Cookies can consist of small files or other kinds of information storage. 

2. Users who do not want the cookies to be stored on their computer are requested to deactivate 
the corresponding option in their browser’s system settings. Stored cookies can be deleted 
in the browser’s system settings. The elimination of cookies may lead to a restriction of the 
functions of this website. 

3.2 Opt-out possibilities 

1. You can opt out of the use of cookies that are used to measure reach and that serve 
advertising purposes via the opt-out page of the network advertising initiative: 
http://optout.networkadvertising.org/ 

2. the US American website http://www.aboutads.info/choices  
3. the European website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

3.3 Cookies on the website 

Cookie name Cookie purpose Storage period of the cookie 

Google analytics   
_ga Registers a unique ID that is used to 

generate statistical data on how the visitor 
uses the website. 

2 years 

_gat Used by Google Analytics to throttle 
request rate 

1 day 

_gid Registers a unique ID that is used to 
generate statistical data on how the visitor 
uses the website. 

1 day 

Collect Used to send data to Google Analytics 
about the visitor's device and behaviour. 
Tracks the visitor across devices and 
marketing channels 

During the session 
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4. Changes to the data privacy statement  

1. You can opt out of the use of cookies that are used to measure reach and that serve 
advertising purposes via the opt-out page of the network advertising initiative: reserve the 
right to amend this data privacy statement, in order to adapt it to altered legal situations or to 
changes in the data processing. 

2. If the consent of users is necessary or components of the data privacy statement contain 
provisions of the contractual relationship with the users, the changes shall only take place 
with the agreement of the user. 

3. The users are requested to obtain regular information about the contents of this data privacy 
statement.  

 
If you have any questions and/or suggestions after reading this Privacy Statement, please contact us 
via privacy@schipholairportretail.nl. 

 

 


