UITGEBREID COOKIEBELEID
WAT ZIJN COOKIES
Cookies zijn kleine ‘tekstbestanden’ die door de websites die u bezoekt op uw computer opgeslagen
worden. Wanneer u dezelfde website weer bezoekt, worden deze bestanden teruggestuurd. Cookies
worden om diverse redenen gebruikt, hebben verschillende eigenschappen en worden zowel door de
eigenaar van de website als door derden gebruikt.
Hieronder vindt u alle informatie over de cookies die via deze website geïnstalleerd worden en over hoe
u uw cookievoorkeuren kunt instellen. Cookies die deze website gebruikt.
Het gebruik van cookies door de eigenaar van deze website, Bolton Alimentari S.p.A.,
kantoorhoudende te Cermenate (Co), Via L. Einaudi 18/22, valt onder het Privacybeleid; voor alle
betreffende informatie volgens Art. 13 van de Wet op de Privacy klikt u hier.
TECHNISCHE COOKIES WAARVOOR GEEN TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER NODIG IS
•

- Cookies die nodig zijn voor de goede werking van een website of die noodzakelijk zijn om aan
een verzoek van de gebruiker te kunnen voldoen

•

- Cookies die ervoor zorgen dat de gebruiker voorkeuren kan opslaan of die de surfervaring
verbeteren

•

- Statistische cookies die rechtstreeks door de eigenaar van de website gebruikt worden om
algemene gegevens te verzamelen: (categorieën, of het sessiecookies zijn of niet, duur van het
bezoek aan de website)

Technische cookies worden bij het opvragen van een website automatisch geïnstalleerd, aangezien er
geen toestemming voor nodig is.
COOKIES WAAR TOESTEMMING VOOR GEGEVEN MOET WORDEN
Alle cookies anders dan de technische cookies die hierboven genoemd worden, worden pas
geïnstalleerd of geactiveerd nadat de gebruiker daar de eerste keer dat hij/zij de website bezoekt
toestemming voor heeft gegeven. Dit kan algemene toestemming zijn die gegeven wordt door te
reageren op de korte cookiebanner op de homepage, op de manier aangegeven in deze banner (door
te klikken op OK of X; of door verder te gaan met surfen door naar beneden te scrollen of op een link te
klikken). Er kan ook selectieve toestemming of weigering gegeven worden door de aanwijzingen
hieronder op te volgen. De website slaat deze toestemming op voor een volgend bezoek. Maar
gebruikers hebben altijd het recht deze toestemming, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
COOKIES TEN BEHOEVE VAN GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN DIE DOOR DE EIGENAAR
VAN DE WEBSITE ZELF WORDEN BEHEERD
De eigenaar van deze website maakt gebruik van cookies voor gedragsgericht adverteren om
advertenties te laten zien en gebruikers te informeren over commerciële aanbiedingen volgens de
voorkeuren zoals de gebruiker die tijdens het surfen laat zien. Deze cookies worden 1 jaar bewaard.
Voor alle vereiste informatie volgens Art. 13 van de Wet op de Privacy klik hier
U kunt toestaan dat deze cookies gebruikt worden door op de toestaan-button hieronder te klikken,
verder te surfen op deze website of dit venster te sluiten.
Toestaan

Niet toestaan

THIRD PARTY COOKIES
Deze website maakt ook gebruik van cookies van derden, de zogenaamde third party cookies. U kunt
ze allemaal toestaan door verder te surfen op deze website of dit venster te sluiten.
COOKIES TEN BEHOEVE VAN GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN
Deze cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien die aansluiten bij de interesses die blijken
het surfgedrag van de gebruiker (OGA).
TRACKING COOKIES
Deze cookies worden gebruikt om gebruikers die deze website reeds bezocht hebben advertenties te
tonen.
SOCIAL MEDIA COOKIES
Deze cookies worden gebruikt om inhoud op sociale media te delen.
STATISTISCHE COOKIES
Deze cookies worden door derden gebruikt voor, al dan niet algemeen, statistisch management.
Let op: u kunt uw cookies altijd uitschakelen en/of wissen via de betreffende instellingen in uw browser.
Gebruikers kunnen individuele ‘niet-technische’ third party cookies altijd uitschakelen en/of wissen door
naar de website van het European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) te gaan:
www.youronlinechoices.eu.
Meer informatie over cookies en het beheren ervan vindt u op www.aboutcookies.org.
Als u niet weet welke soort en versie browser u gebruikt klik dan op ‘Help’ bovenaan het
browservenster. Daar vindt u alle nodige informatie.
Als u wel weet welke browser u gebruikt kunt u hieronder op de juiste link naar de beheerpagina voor
cookies klikken.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Waarschuwing: als u ons geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies, dan is het mogelijk dat
de website niet optimaal werkt en dat u bepaalde pagina’s niet goed kunt bekijken.
PRIVACY
PRIVACYBELEID VOLGENS ART. 13 VAN DE WET OP DE BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS (Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003)
Om uw aanvraag te kunnen verwerken zullen uw gegevens automatisch verwerkt worden door de Data
Controller van Bolton Alimentari Spa Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO). De aangegeven
informatie wordt voor bovenstaand doel gebruikt. Indien u resterende informatie niet verstrekt, behoudt
u het recht op de gevraagde dienst of informatie. Indien u daar toestemming toe geeft kan Bolton

Alimentari Spa uw gegevens bovendien gebruiken om u informatie, advertentie of acties toe te sturen,
om te bepalen hoe tevreden klanten over de kwaliteit van de geboden diensten zijn, om
(markt)onderzoek uit te voeren, ten behoeve van activiteiten die te maken hebben met public relations
en voor de verwerking van statistische en wetenschappelijke gegevens. De Data Controller is: Cemit
Interactive Media - Corso Giulio Cesare 268, 10154 Torino. Een volledige lijst van medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor data handling is op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij de Data Controller.
De volgende soorten data handlers zullen toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor
hierboven genoemde doelen: medewerkers verantwoordelijk voor onze afdelingen pers en verpakken
en medewerkers van het call center. Volgens Art. 7 van Wetsbesluit 196 uit 2003 heeft u het recht uw
gegevens op te vragen, aan te passen of te wijzigen of om te voorkomen dat ze gebruikt worden voor
commerciële doeleinden door de Data Controller aan te schrijven.

