Cookieverklaring
fabrieknutriciazoetermeer.nl
Bij Danone, Supply Point Nutricia Zoetermeer, de NV Nutricica, willen we open en transparant zijn over
de manier waarop wij cookies gebruiken en over wat dat voor u betekent. De cookies die wij gebruiken,
zijn essentieel voor de werking van onze 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.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat op uw computer of apparaat wordt opgeslagen. Het kan een unieke ID
hebben 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 bij elk bezoek in te voeren wanneer u de website een
volgende keer raadpleegt of van de ene pagina naar de andere surft. Cookies helpen daarnaast aan het
personaliseren van uw surfervaring. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor analyses, waardoor we
begrijpen hoe onze websites worden gebruikt.
Niet alle cookies bevatten persoonlijke informatie, maar wanneer dat wel het geval is, zullen wij deze
informatie behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring.
Informatie van cookies die betrekking hebben op uw account of andere contactinformatie wordt
eveneens als persoonlijke gegevens behandeld.
Hoewel deze verklaring alleen betrekking heeft op "cookies", is ze ook van toepassing op het gebruik van
web beacons, tacking pixels, het maken van vingerafdrukken of soortgelijke technologieën.

Soorten cookies
Er zijn twee categorieën van cookies: permanente cookies en sessiecookies. Permanente cookies blijven
aanwezig op uw apparaat totdat ze manueel of automatisch worden gewist. Sessiecookies blijven op uw
apparaat totdat u uw browser afsluit. Op dat moment worden ze automatisch gewist.

Waarom gebruiken wij cookies?
Danone gebruikt cookies omdat:
•

Cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en stelt u in staat gebruik te maken
van de diensten die wij aanbieden;

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

Duur van de cookies
•

De geldigheidsduur van de cookies die zijn vrijgesteld van toestemming (bijvoorbeeld strikt
noodzakelijke cookies) is afgestemd op het doel waarvoor de cookie wordt gebruikt, zoals
hieronder nader wordt uitgelegd; Informatie die door middel van cookies wordt verzameld, wordt
door Danone gedurende de maximale periode volgens de geldende regelgeving bewaard.

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
Wordt gebruikt om te
controleren of de browser
van de gebruiker cookies
ondersteunt.

Naam van de cookie
wordpress_test_cookie

Hoe lang wordt de cookie opgeslagen?
Deze cookies worden na de sessie
verwijderd.

Uw voorkeuren
Het is mogelijk om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies op elk moment in te trekken
en cookies te beperken of te blokkeren of cookies te wissen die al op uw apparaat zijn geplaatst. Als u dat
doet, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. In dat geval zullen wij
de Cookiemelding opnieuw tonen en vragen om uw toestemming voor het plaatsen van cookies.
U kunt cookies ook beperken of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. De
instellingen van browsers zijn verschillend. In het help/hulp menu van uw browser kunt u vinden hoe u,
uw eigen cookievoorkeuren kunt beheren.
» Mozilla firefoxhttps://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
» Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Selecteer in Internet Explorer de knop Extra, click op Beveiliging en selecteer vervolgens
Browsegeschiedenis verwijderen.
Schakel het selectievakje Cookies en websitegegevens in en selecteer Verwijderen.
» Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Klik in de rechterbovenhoek op Meer
Instellingen.
Klik onderaan op Geavanceerd.
Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Instellingen voor content Cookies.

Schakel Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen in of uit.
» Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
» Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Contact met ons opnemen
Heeft u nog vragen of opmerkingen over cookies? Neem dan gerust contact met ons op via onze
contactpagina.
U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via email:
dpo.groupe@danone.com of per post: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard Haussmann,
75009 Paris, France

