Cookieverklaring danonecottagecheese.be
Bij Danone Cottage Cheese (hiernaast « Danone ») willen we open en transparant zijn over de manier
waarop wij cookies gebruiken en over wat dat voor u betekent. Sommige cookies die wij gebruiken, zijn
essentieel voor de werking van onze website www.danonecottagecheese.be (hiernaast “website”), Het
is onze bedoeling om u zo volledig mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken, zodat u een
bewuste keuze kunt maken in verband met de informatie die u met ons deelt.
Hebt u nog vragen of opmerkingen?
benelux.privacy@danone.com
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Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestandje dat op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Het heeft een
unieke ID die wordt toegewezen aan uw apparaat, waardoor de website uw acties en voorkeuren kan
onthouden (zoals locatie, taal, lettergrootte en andere schermvoorkeuren) gedurende een bepaalde
tijdsperiode. Zodoende hoeft u deze informatie niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u de website
een volgende keer raadpleegt of van de ene pagina naar de andere gaat. Cookies kunnen ook helpen om
uw surfervaring te personaliseren.

Soorten cookies
Er bestaan grosso modo twee categorieën van cookies: permanente cookies en sessiecookies.
Permanente cookies blijven aanwezig op uw apparaat (computer, telefoon, tablet, enz) totdat u ze
manueel verwijderd of ze automatisch gewist worden. Sessiecookies blijven op uw apparaat totdat u uw
browser afsluit. Op dat moment worden ze automatisch gewist.

Waarom gebruiken wij cookies?
Algemeen gesteld zijn er enkele redenen waarom wij cookies gebruiken:
•
•
•

•

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en die u in staat stellen
gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden;
Cookies die gegevens inzamelen over het gebruik van onze website en de prestaties ervan. We
gebruiken deze informatie om onze producten en diensten te verbeteren;
Cookies die we gebruiken om uw ervaring met het gebruik van onze website te personaliseren
en optimaliseren. Deze cookies slaan informatie op over uw keuzes zoals tekstgrootte, taal en
schermresolutie.
Cookies die geplaatst worden door derde partijen voor een betere dienstverlening (zoals cookies
met betrekking tot sociale media of cookies die zijn opgeslagen door sociale media) of voor
reclamedoeleinden.

Hieronder vindt u meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken op deze website.

Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die we nodig hebben om u een goed werkende website aan te bieden en die u in staat
stellen om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden.
Als deze cookies geblokkeerd worden, dan kunt u onze website niet meer gebruiken.

Lijst van strikt noodzakelijke cookies
Doel
Gebruiksgemak.
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Naam van de cookie
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Statistische cookies (analyserende en prestatiegerelateerde cookies)
Deze cookies helpen ons om surfpatronen te meten en te bepalen welke rubrieken van onze website
werden bezocht. Wij gebruiken ze om de gewoontes van bezoekers te evalueren zodat we onze online
producten en diensten kunnen verbeteren. We kunnen IP-adressen opslaan (dit zijn de elektronische
adressen van computers die met het internet verbonden zijn, om trends te analyseren, de website te
beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en om brede demografische informatie te vergaren).
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website en we zullen altijd uw toestemming
vragen alvorens deze cookies te plaatsen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Zie meer
informatie onder het kopje voorkeuren, onderaan dit document.
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Uw voorkeuren
Het is mogelijk om cookies te beperken of te blokkeren of zelfs om cookies te wissen die al op uw
apparaat zijn geplaatst.
Als u dat doet, is het mogelijk dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde delen van onze website en
dat wij ervan uitgaan dat u ons nog nooit hebt bezocht. In dat geval zullen wij de Cookiemelding
opnieuw tonen en vragen om uw toestemming voor het plaatsen van cookies.
U kunt cookies beperken of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Raadpleeg de
specifieke informatie in de helpsectie van uw browser om te vernemen hoe u de instellingen voor
cookies kunt beheren.

Contact met ons opnemen
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze verklaring of de verwerking van uw
persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via benelux.privacy@danone.com

