Innocent drinks Cookie Beleid
	
  
Dit innocent drinks Cookie Beleid beschrijft de verschillende typen cookies die mogelijk
gebruikt worden met de website die eigendom is van, en beheerd wordt door, ons en vanaf
welk jij dit Cookie Beleid (de “Site”) opent, en hoe jij deze kunt beheren.
We mogen dit Cookie Beleid veranderen op elk moment. Kijk naar de “LAST UPDATED”
legenda bovenin deze pagina om te zien wanneer dit Cookie Beleid voor het laatst is
aangepast. Elke verandering in dit Cookie Beleid zal in werking treden wanneer wij het
Cookie Beleid beschikbaar maken op of met de Site.
WAT IS EEN COOKIE?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op jouw computer of mobiel
apparaat. Ze worden breed gebruikt om websites te laten werken, of om ze beter en
efficiënter te laten werken. Dit kunnen zij doen doordat websites deze bestanden kunnen
lezen en schrijven, wat hen in staat stelt om jou te herkennen en om belangrijke informatie te
onthouden om jouw gebruik van een website makkelijker te maken (door bijvoorbeeld jouw
voorkeur instellingen te onthouden).
WAT VOOR COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Hieronder hebben wij een lijst met de verschillende typen cookies die mogelijk gebruikt
worden op de Site. Op de informatie die verzameld wordt door de cookies die persoonlijke
informatie bevatten, is de Privacy Policy van toepassing in aanvulling op dit Cookie Beleid.

Essentiële Cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de Site te laten werken en stellen

jou in staat om rond te bewegen en om de services en features te gebruiken. Zonder deze
absoluut noodzakelijke cookies zou de Site niet zo soepel functioneren als dat jij zou willen
en zouden wij niet in staat zijn om de Site te voorzien van bepaalde services en
mogelijkheden.

Cookie type

Beschrijving

Hoe cookies te beheren

Sessie

Sessie cookies worden gebruikt om de staat van
de applicatie te behouden.

Accepteer/weiger via
browser instellingen

Belasting
balanceren

Belasting balancerende cookies worden
gebruikt om de belasting van de servers te
verdelen over de wereldwijde middelen.

Accepteer/weiger via
browser instellingen

Gebruiker ID

Gebruiker ID cookies worden gebruikt om
ervoor te zorgen dat gebruikers alleen hun
eigen informatie zien.

Accepteer/weiger via
browser instellingen

Beveiliging

Beveiliging cookies worden gebruikt voor
beveiliging beheer en controles.

Accepteer/weiger via
browser instellingen

Voorkeur Cookies. Voorkeur cookies verzamelen informatie over jouw keuzes en voorkeuren

en stellen ons in staat om de taal of andere lokale instellingen te onthouden en om de Site
daarop aan te passen.

Cookie type

Beschrijving

Hoe cookies te
beheren

Taal

Locatie

Taal cookies worden gebruikt om de taal die de

Accepteer/weiger

gebruiker geselecteerd heeft op te slaan en om de juist

via browser

opties te tonen.

instellingen

De gebruiker adres schatting (stad, provincie, land,

Accepteer/weiger

postcode) gebaseerd op het IP adres wordt bewaard om

via browser

automatisch het juiste land te selecteren en om retailers

instellingen

en demonstratie dagen in de buurt te tonen.

Mobiel

Wanneer de gebruiker de Site op een mobiel apparaat

Accepteer/weiger

bekijkt wordt een cookie ingezet om te bepalen of de

via browser

normale website was geselecteerd (bijvoorbeeld of het

instellingen

apparaat Flash heeft), of een non-flash mobiele Site.

Referentie site

De referentie site is geregistreerd om beter de

Accepteer/weiger

voorkeuren van de gebruiker te begrijpen.

via browser
instellingen

Laatste bezoek

Datum van laatste bezoek en activiteit en andere

Accepteer/weiger

en activiteiten

informatie is opgeslagen om beter in staat te zijn om

via browser

gebruikers een update te geven over “wat er is

instellingen

veranderd op de site sinds jouw laatste bezoek”, en om
de voorkeuren van de gebruiker beter te begrijpen.

Recentelijk

De datum en titel van de recentelijk bekeken video is

Accepteer/weiger

bekeken video

opgeslagen om beter de voorkeuren van de gebruiker te

via browser

begrijpen.

instellingen

Flash cookies worden gebruikt om audio en video te

Accepteer/weiger

laten afspelen.

via browser

Flash Cookies

instellingen

Pagina

Pagina geschiedenis cookies worden gebruikt om de

Accepteer/weiger

geschiedenis

volgorde bij te houden van de pagina’s die de gebruiker

via browser

bezocht heeft. Wanneer de gebruiker een error bericht

instellingen

ontvangt tijdens het bezoeken van de Site, zal de cookie
informatie opgeslagen worden in een log bestand voor
error rapportage en oplossing.
Gigya

Gigya functionaliteit cookies worden gebruikt om de

Accepteer/weiger

instellingen die de gebruiker heeft toegepast op social

via browser

networking en berichtgeving te onthouden. Wanneer

instellingen

toepasbaar heeft dit betrekking op de social sharing
instellingen, email adressen, bijnamen wanneer men
reageert als een gast en of de gebruiker al een keer
heeft gereageerd.

Social Plug-in Volgen Cookies. Dit soort cookies worden gebruikt om leden (en non-leden) te

volgen van social media networks voor marktonderzoek analyse en productontwikkeling.

Cookie type

Beschrijving

Hoe cookies te
beheren

Facebook

Twitter

Cookies worden gebruikt om Facebook leden (en non-

Accepteer/weiger

leden) te volgen voor marktonderzoek analyses en

via browser

productontwikkeling.

instellingen

Dit soort cookies worden gebruikt om leden (en non-

Accepteer/weiger

leden) te volgen voor marktonderzoek analyses en

via browser

productontwikkeling.

instellingen

Analyse Cookies. Analyse cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van de website

en stellen ons in staat om de werking te verbeteren. Analyse cookies laten ons bijvoorbeeld
zien welke pagina’s heeft meest bezocht worden op de Site, helpen ons om alle
moeilijkheden die jij met de Site hebt te meten en laten ons zien of onze advertenties effectief
zijn. Dit stelt ons in staat om algemene patronen van het gebruik van de Site te zien in plaats
het gebruik van één enkele persoon.

Cookie type

Beschrijving

Hoe cookies te beheren

Google

Google analyse cookies

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

analyses

verzamelen bijeengebrachte
statistische informatie om de
Site presentatie en navigatie te
verbeteren.

Adobe

Adobe Omniture analyse

Omniture

cookies verzamelen

Accepteer/weiger via browser instellingen

bijeengebrachte statistische
informatie om de Site
presentatie en navigatie te
verbeteren.

Marketing Cookies. Advertentie Cookies worden gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookie type

Beschrijving

Hoe cookies te beheren

Advertentie

Leveren gedrag/doelgroepen

Accepteer/weiger via browser
instellingen

Markt analyse

Doen markt analyses

Accepteer/weiger via browser
instellingen

Campagne /

Meten de effectiviteit van de campagne

promotie
Fraude detectie

Accepteer/weiger via browser
instellingen

Detecteren klik fraude

Accepteer/weiger via browser
instellingen

HOE GEBRUIKEN DERDEN COOKIES OP ONZE WEBSITE?
•  

advertenties

•  

identiteit van gebruiker

•  

zelfde als degene die hierboven in de tabel staan

HOE BEHEER IK COOKIES?
In aanvulling op de opties hierboven, kun je cookies elk moment weigeren, accepteren of
verwijderen van de Site door de instellingen op jouw browser te activeren of te openen.
Informatie over de te volgen procedure om cookies te activeren, deactiveren of te
verwijderen kan gevonden worden op de website van jouw Internet brower leverancier via
jouw help scherm. Je kunt naar http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html gaan voor informatie over de meest gebruikte browsers. Houdt er
rekening mee dat wanneer cookies ge-deactiveerd of verwijderd zijn, niet alle onderdelen
van de Site kunnen werken zoals ze bedoeld zijn.
NEEM CONTACT OP
Wanneer je vragen hebt kun je contact met ons opnemen via hallo@innocentdrinks.nl.

