COOKIEBELEID ProPetto:
Soorten cookies
Op de website van ProPetto plaatsen wij de volgende type cookies:
Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website of een bepaalde functionaliteit mogelijk te
maken. Deze cookies worden geplaatst wanneer je de website bezoekt of een relevante
link aanklikt.
Performance cookies
Performance cookies bevorderen de gebruiksvriendelijkheid van de website of van een
specifieke functionaliteit.
Analytische cookies
Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze
informatie kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kunnen rapporten en
statistieken worden gegenereerd.
Tracking Cookies
Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens
het surfen over andere websites kunnen volgen.
Cookies
Wij maken op deze ProPetto-website gebruik van Functionele, Performance en
Analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde
schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De informatie die, door middel van cookies, door de ProPetto wordt verzameld, wordt
voor analytische doeleinden gebruikt, namelijk om het gebruik van de ProPetto-website
te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina
bezoeken, zodat de ProPetto weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.
Wij gebruiken cookies ook om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze
cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website
beïnvloeden.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in deze cookieverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen, zoals voor mailing.
Derden
De informatie wordt alleen gedeeld met de volgende leveranciers om met u tot een
koopovereenkomst te kunnen komen: LutraBox – BioHort. Onze leveranciers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben deze
uiteraard goed beveiligd opgeslagen.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op
onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw
browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
De bewaarperiode van uw gegevens bij Analytics is door ProPetto ingesteld op 14
maanden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven, het IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door
weglating van de laatste drie cijfers. De informatie wordt overgebracht naar Google en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Wijziging van deze verklaring
ProPetto behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u
aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de
geldende cookieverklaring op de hoogte bent.
Deze Cookieverklaring is gemaakt op 23-05-2018

