Panzerò® - COOKIEBELEID
Panzerò® maakt gebruik van diverse cookies om de website beter op je voorkeuren
af te stemmen. Welke cookies zijn dit en wat doen ze eigenlijk wordt hier uitgelegd.
WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website naar je
device wordt gestuurd. De informatie die hierin wordt opgeslagen wordt bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd.
WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
Cookies hebben twee functionaliteiten: het vergemakkelijken van het surfen op een
website en het verzamelen van informatie.
FUNCTIONELE COOKIES
Om de website van Panzerò® optimaal te laten functioneren zijn cookies nodig.
Deze functionele cookies onthouden bijvoorbeeld wat websitebezoekers in hun
winkelmandje geplaatst hebben. Ook ingevulde velden worden onthouden zodat
deze niet elk bezoek opnieuw ingevuld hoeven te worden. Deze functionaliteiten
zouden zonder deze cookies niet werken.
STATISTISCHE COOKIES
Hiermee doet Panzerò® kennis op om de website te verbeteren. Via Google
AdWords en Google Analytics meten we hoe de website van Panzerò® is gevonden
en hoe de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden niet gedeeld met Google
en worden geanonimiseerd. Zonder deze cookies missen we data hoe de website is
bereikt en wordt gebruikt en laten verbeteringen langer op zich wachten.
Als u ermee instemt om e-mails van ons te ontvangen, gebruiken we deze ook om
reacties op e-mails die we u sturen te volgen en om bij te houden of u een e-mail
hebt geopend. Functionele cookies kunnen ook worden gebruikt om operationele
problemen met de website te identificeren en op te lossen.
MARKETING COOKIES
Panzerò® gebruikt deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we gericht
aanbiedingen tonen die relevant zijn. Met Google Analytics Remarketing meten we
hoe de website van Panzerò® wordt gebruikt, met deze kennis helpt Panzerò® via
Remarketing om je aanbiedingen te laten zien van producten waarin mogelijk
interesse is. De cookie van Facebook ziet welke producten u bekijkt. Zo kan
Panzerò® relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies mist u
de persoonlijke aanbiedingen.
HOE LANG BLIJVEN COOKIES OPGESLAGEN OP MIJN TOESTEL?
Functionele cookies worden geclassificeerd als sessiecookies of permanente
cookies. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden weer verwijderd
zodra u het browservenster sluit. Permanente cookies worden tussen
browsersessies door opgeslagen op uw toestel en zijn nuttig omdat we hiermee uw
voorkeuren en activiteiten kunnen onthouden terwijl je op de site bent.
De tijd dat deze cookies op uw toestel blijven hangt af van het soort cookie.

Statistische cookies vanuit Google Analytics worden onbeperkt bewaard, deze
gegevens zijn geanonimiseerd. Cookies vanuit Google AdWords worden 540 dagen
bewaard en Marketing cookies van Google Analytics Remarketing en Facebook
worden 180 dagen bewaard.
HOE KAN IK COOKIES BEHEREN?
U kunt zich afmelden voor het gebruik van bepaalde cookies, maar dit kan uw
ervaring op onze site wel belemmeren. Als u zich bijvoorbeeld afmeldt voor
functionele cookies, dan kan de site mogelijk uw voorkeuren, zoals taal en land, niet
langer onthouden. Zo ook als u zich afmeldt voor reclame cookies. U ziet nog
steeds wel online advertenties, maar deze worden niet langer afgestemd op uw
persoonlijke interesses en voorkeuren.
U kunt bepaalde cookies ook uitschakelen via de instellingen van uw browser. U kunt
deze cookies specifiek uitschakelen op Apple Safari (zoals hier beschreven), Google
Chrome (zoals hier beschreven), Internet Explorer (zoals hier beschreven) en
Mozilla Firefox (zoals hier beschreven). Raadpleeg uw browserinstellingen voor
meer informatie. Binnen elke browser kunt u de optie selecteren om alle cookies en
andere browsergegevens te wissen.
Als u de site gebruikt nadat u alle cookies uit uw browserinstellingen hebt verwijderd,
kunnen er opnieuw cookies op uw toestel worden geplaatst. Om te voorkomen dat
deze cookies opnieuw op uw toestel worden geplaatst, kunt u zich afmelden zoals
hierboven beschreven.
PRIVACY
Voor meer informatie over hoe wij met privacy omgaan, kunt u onze Privacy
Statement raadplegen.
WAT ALS IK NOG MEER VRAGEN HEB?
Als u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen hebt, dan kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Panzerò®.

