UITGEBREID COOKIEBELEID
WAT ZIJN COOKIES
Cookies zijn kleine ‘tekstbestanden’ die tijdens uw bezoek aan een website op uw computer worden
opgeslagen en die tijdens een volgend bezoek weer naar deze website worden teruggestuurd. Cookies
worden om diverse redenen gebruikt, hebben verschillende eigenschappen en kunnen door zowel de
eigenaar van de website die u bezoekt als door derden worden gebruikt.
Hieronder vindt u alle informatie over de cookies die via deze website worden geïnstalleerd, evenals
instructies over hoe u uw voorkeuren in verband met cookies kunt beheren. Cookies die door deze
website worden gebruikt
Het gebruik van cookies door de eigenaar van deze website, Bolton Alimentari S.p.A. met
maatschappelijke zetel in Cermenate (Co), Via L. Einaudi 18/22, valt onder het toepassingsgebied van
het privacybeleid; voor alle informatie vereist door art. 13 van de Italiaanse privacywetgeving
TECHNISCHE COOKIES ZONDER TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER
•
•
•

- Cookies in verband met activiteiten die essentieel zijn voor de werking van de website of die
strikt noodzakelijk zijn om door de gebruiker gevraagde taken te verrichten
- Cookies aan de hand waarvan de gebruiker zijn/haar voorkeuren kan opslaan of de
surfervaring verbeteren
- Statistische cookies die rechtstreeks door de website-eigenaar worden gebruikt om gegevens
in geaggregeerde vorm te verzamelen: (deze vermelden de categorie waartoe ze behoren, of
het om sessiecookies gaat, dan wel hoelang ze op de websitepagina bewaard blijven).

Aangezien er voor technische cookies geen toestemming vereist is, worden ze automatisch
geïnstalleerd zodra u de website opent.
COOKIES WAARVOOR TOESTEMMING VEREIST IS
Alle andere cookies dan de hierboven beschreven technische cookies worden maar geïnstalleerd of
geactiveerd na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker tijdens zijn/haar eerste bezoek aan de
website. De toestemming kan algemeen worden gegeven door interactie met de banner met beknopte
cookie-informatie op de homepagina van de website, volgens de instructies in deze banner (bv. door op
de knop OK of X te klikken, of door verder te surfen, d.w.z. naar beneden te scrollen of op een link te
klikken), of kan selectief worden gegeven of geweigerd, volgens de onderstaande instructies. De
website onthoudt deze toestemming voor volgende bezoeken. Gebruikers hebben echter het recht om
hun toestemming op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk in te trekken.
GEDRAGS- EN RECLAMECOOKIES DIE RECHTSTREEKS DOOR DE EIGENAAR VAN DE
WEBSITE WORDEN BEHEERD
De eigenaar van deze website gebruikt gedrags- en reclamecookies om reclame te verspreiden en

gebruikers te informeren over promotie- en verkoopaanbiedingen die aansluiten bij de voorkeuren die
worden vastgesteld tijdens hun bezoek aan de website. Deze cookies blijven gedurende 1 jaar bestaan.
Klik hier voor alle informatie vereist door art. 13 van de Italiaanse privacywet
U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies geven door op de onderstaande knop te
klikken, verder te surfen of dit venster te sluiten.
Ik geef mijn toestemming Ik geef mijn toestemming niet
COOKIES DIE DOOR DERDEN WORDEN BEHEERD
Er zijn op deze website ook cookies van derden geïnstalleerd. U kunt uw toestemming geven en ze
allemaal aanvaarden door gewoonweg op de website te blijven surfen of door dit venster te sluiten.
GEDRAGS- EN RECLAMECOOKIES
Deze cookies worden gebruikt om reclame te versturen op basis van de interesses die blijken uit het
navigatiegedrag van de gebruiker (OBA).
RETARGETINGCOOKIES
Deze cookies worden gebruikt om reclame te sturen naar gebruikers die deze website eerder hebben
bezocht.
SOCIALE-NETWERKCOOKIES
Deze cookies worden gebruikt om inhoud te delen op sociale netwerken.
STATISTISCHE COOKIES
Deze cookies worden, zelfs in een niet-geaggregeerde vorm, door derden gebruikt voor statistische
doeleinden.
Vergeet niet dat u cookies kunt uitschakelen en/of wissen in de betreffende instellingen van uw
browser. Gebruikers kunnen afzonderlijke ‘niet-technische’ cookies van derden uitschakelen en/of
wissen door te surfen naar de website van European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
op www.youronlinechoices.eu.
Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren vindt u op www.aboutcookies.org.
Als u het type en de versie van uw browser niet kent, klikt u op de knop “Help” boven aan het
browservenster. Daar vindt u alle noodzakelijke informatie.
In het andere geval klikt u op een van onderstaande links om naar de betreffende pagina voor
cookiebeheer te gaan.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Waarschuwing: Als u ons geen toestemming geeft om cookies te gebruiken, zullen bepaalde functies
en pagina's van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u ze wilt gebruiken of bekijken.

PRIVACY
PRIVACYBELEID KRACHTENS ART. 13 VAN DE ITALIAANSE WET OP DE BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS (Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003)
Ter behandeling van uw verzoek worden uw gegevens automatisch verwerkt door de
gegevensbeheerder, Bolton Alimentari Spa, Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO). De vermelde
gegevens zijn noodzakelijk voor bovengenoemd doeleinde. Ook als u geen andere gegevens verstrekt,
blijft u recht hebben op de gevraagde dienst of informatie. Met uw toestemming kan Bolton Alimentari
Spa uw gegevens gebruiken om u informatie, reclame of promotiemateriaal te sturen, om uw
tevredenheid over de kwaliteit van de geboden diensten te achterhalen, om studies en marktonderzoek
te verrichten, om publicrelationsactiviteiten te verrichten, en om statistische en wetenschappelijke
gegevens te verwerken. De gegevensbeheerder is: Cemit Interactive Media - Corso Giulio Cesare 268,
10154 Turijn. U kunt een volledige lijst van alle medewerkers die zich met de gegevensverwerking
bezighouden, verkrijgen door een schriftelijk verzoek te richten aan de gegevensbeheerder. Uw
gegevens zullen worden bezorgd aan de volgende categorieën van gegevensverwerkers die ze voor
bovengenoemde doeleinden zullen verwerken: personeel bevoegd voor onze pers- en
verpakkingsafdeling en het callcenterpersoneel. Krachtens art. 7 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196
van 2003 hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen, of om u te verzetten
tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden door hiervoor een schriftelijk verzoek te richten
tot de gegevensbeheerder.
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