COOKIE VERKLARING

DOMEST MULTIBRAND SALES & SERVICES
Wat is een cookie?
Op de websites van Domest en haar merken (Exquisit, Husky en Frilec) plaatsen we cookies. Een cookie op een website is (helaas)
geen smakelijke snack, maar een kleine databestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Dit bestand wordt verstuurd via een
internetserver om op jouw computer te kunnen plaatsen. De cookie, oftewel het databestand, houdt bij welke webpagina’s jij
bezoekt op een website, hoe lang jij de pagina’s bezoekt, et cetera.
Waarom gebruiken jullie cookies?
Cookies zetten wij in om onze service te verbeteren, te kunnen adverteren en om onze website te optimaliseren zodat jij een betere
gebruikerservaring krijgt. We willen namelijk onze websites blijven optimaliseren zodat wij jou de meest optimale
gebruikerservaring kunnen blijven bieden.
Dit doen wij door bijvoorbeeld te kijken naar pagina’s die meer bezocht worden dan andere pagina’s. Op basis van dit inzicht
kunnen wij bijvoorbeeld besluiten om de pagina meer op een van onze website naar voren te laten komen.
Qua adverteren zullen we cookies inzetten om relevante boodschappen of promotionele acties te communiceren via onze
nieuwsbrieven en/of sociale media.
Belangrijk: de registratie van jouw gedrag op onze website is anoniem. Dit blijft anoniem totdat jij als bezoeker meer gegevens
met ons deelt. Dit gebeurt wanneer je bijvoorbeeld een klantenaccount aanmaakt of een service-/onderdelenaanvraag invult. Om
het onrechtmatig gebruik maken van, het wijzigen van of het verlies van persoonlijke gegevens tegen te gaan hebben wij
veiligheidsmaatregelen doorgevoerd.
Wat doen jullie cookies?
Onze cookies hebben verschillende functionaliteiten die indirect voor ons en voor jou van waarde kunnen zijn. Deze
functionaliteiten betreffen onder andere:
Informatie en informatiesessies vaststellen en bewaren, denk hierbij aan het bijhouden van de door jou meest bezochte
product pagina's en hoe vaak je dit doet;
Cookievoorkeuren bewaren. Als gevolg van het geven van toestemming voor het bewaren van cookies wordt een website de
volgende keer sneller geladen.
Hoe zit het met toekomstige wijzigingen in jullie cookiebeleid?
Tussentijds is het mogelijk dat wij dit cookiebeleid aanpassen om eventuele veranderingen en de gevolgen daarvan van jouw
gegevens te benoemen. Wij behouden ten alle tijden het recht om wijzigingen door te voeren in de manieren waarop wij met jouw
gegevens omgaan. Desondanks zullen wij altijd voor het moment van doorvoeren van deze eventuele wijzigingen, dit
communiceren via ons cookiebeleid.
Wens je jouw cookies te verwijderen van jouw internetbrowser? Raadpleeg hiervoor dan de instellingen van de internetbrowser
zelf.
Bij het bezoeken van onze website ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid. Voor vragen
over ons cookie beleid kun je een email sturen naar info@domest.nl.
Welke cookies gebruiken jullie en hoelang blijven jullie over deze data beschikken?

Doel

Partijen met wie
wij werken

Bewaartermijn

Functioneel

Functionele cookies zijn cookies
die nodig zijn om de site goed te
laten werken.

Deze cookies plaatsen
wij zelf.

Maximaal 1 jaar.

Webstatistieken

We gebruiken ook cookies om te analyseren hoe vaak de
website bezocht wordt, met welke browsers, welke
pagina’s van de website bezocht worden en om feedback
uit te vragen. Deze informatie helpt ons de website te
verbeteren. We gebruiken de informatie niet om
persoonlijke profielen te maken. Analysetool Google
Analytics hebben we privacy vriendelijk ingesteld volgens
de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics:
webanalyse.

Maximaal 10 jaar.

Tracking- of
advertentie
cookies

Met deze cookies verzamelen we
informatie over gebruikers en
bezoekers van onze website met als
doel om u interessante advertenties
te kunnen laten zien.

Nog geen partijen waarvoor
wij hiermee samenwerken.

Nog niet van toepassing.

Soort cookie

