
P r i v a c y  &  c o o k i e s

Natuurlijk hechten we belang aan je privacy. Het 
kan zijn dat we je om persoonlijke informatie 
vragen. Jouw persoonlijke informatie zal enkel ge-
bruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. 

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om jouw privacy te beschermen. op deze pagina 
laten we je weten welke gegevens we verzamelen 
als je onze website gebruikt, waarom we deze 
gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw 
gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies 
hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten 
van vinoitaliano. Je dient je ervan bewust te zijn 
dat vinoitaliano niet verantwoordelijk is voor het 
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door 
gebruik te maken van deze website geef je aan het 
privacy beleid te accepteren.

vinoitaliano respecteert de privacy van alle ge-
bruikers van haar site en draagt er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die je ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld.

o N s  g e b r u i k  v a N  v e r Z a m e l D e  g e g e v e N s

1. gebruik vaN oNZe DieNsteN

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze 
diensten vragen we je om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om 
de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze 
gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken.

2. commuNicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons 
verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. soms vragen wij je naar jouw persoon-
lijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen 
te verwerken en jouw verzoeken te beantwoor-
den. Wij zullen deze gegevens niet combineren 
met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken.

3. cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door ge-
bruik te blijven maken van deze website geef je aan 
akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

De volgende cookies kunnen geplaatst worden 
door het gebruik van onze website:

A. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het over-
brengen van communicatie en/of voor de 
verlening van de diensten waarom je vraagt. Ze 
worden gebruikt om de website gebruiksvrien-
delijker te maken door bepaalde voorkeuren op 
te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat je 
ingelogd bent, dat je toestemming hebt gegeven 
voor het plaatsen van cookies, dat je bepaalde 
pagina’s reeds bekeken hebt, dat je meegedaan 
hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren 
voor de weergave vast te houden.



B. Cookies voor het tonen van gerichte 
advertenties

Deze website maakt gebruik van advertentienet-
werken om advertenties te tonen op bepaalde 
plekken in de website. Daarnaast kunnen be-
paalde specifieke technieken als retargeting en 
real-time bidding ingezet worden om bezoekers 
die bepaalde pagina’s van deze website hebben 
bezocht opnieuw te bereiken via gerichte adver-
tenties op websites van derden. Om deze adver-
tenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen 
op jouw interesses worden cookies gebruikt. De 
gegevens die in deze cookies worden opgeslagen 
zijn volledig anoniem.

C. Cookies voor website analyse

Deze website maakt gebruik van analytische 
cookies. Deze worden gebruikt om te analyseren 
hoe je de website gebruikt. De door de cookie 
gegenereerde informatie over het gebruik van 
de websites (met inbegrip van jouw IP-adres) 
wordt overgebracht naar en opgeslagen door 
derden.

D. Overige cookies

Deze website kan media-inhoud van websites 
van derden bevatten. Bij het afspelen van deze 
mediabestanden kunnen door deze derden 
cookies geplaatst worden. Verder biedt deze 
website de optie om bepaalde informatie te de-
len via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn 
of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit 
kunnen door deze sociale netwerken cookies op 
uw computer worden geplaatst om bij te houden 
welke informatie gedeeld is.

4. DoeleiNDeN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor 
andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevo-
ren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

5. DerDeN

De informatie wordt niet met derden gedeeld. in 
enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld 
worden. onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecte-
ren.

6. ver aNDeriNgeN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het 
gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
eventuele aanpassingen en/of veranderingen van 
deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7. keuZes voor PersooNsgegeveNs

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het in-
zien, veranderen, of verwijderen van alle persoon-
lijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

8. a aNPasseN/uitscHriJveN 
DieNst NieuWsbrief

onderaan iedere mailing vindt je de mogelijk-
heid om uw gegevens aan te passen of om je af te 
melden.

9. a aNPasseN/uitscHriJveN 
commuNicatie

als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit 
onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met 
ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

10. cookies uitZetteN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om 
cookies te accepteren, maar je kan jouw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of 
om aan te geven wanneer een cookie wordt ver-
zonden. Het is echter mogelijk dat sommige func-
ties en –services, op onze en andere websites, niet 
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld 
in jouw browser.

11. google aNalytics

Deze website maakt gebruik van google analytics, 
een webanalyse-service die wordt aangeboden 
door google inc. (“google”). google analytics 
maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes 
die op uw computer worden geplaatst) om de 
website te helpen analyseren hoe gebruikers de 
site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 
informatie over jouw gebruik van de website (met 
inbegrip van jouw iP-adres) wordt overgebracht 
naar en door google opgeslagen op servers in de 
verenigde staten. google gebruikt deze informa-
tie om bij te houden hoe je de website gebruikt, 
rapporten over de website-activiteit op te stellen 
voor website-exploitanten en andere diensten aan 
te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik.



AndreA Volders
v i N o  i t a l i a N o
andrea@vinoitaliano.be — +32 (0)477 29 86 76 www.vinoitaliano.be

google mag deze informatie aan derden verschaf-
fen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens 
google verwerken. google zal jouw iP-adres niet 
combineren met andere gegevens waarover goog-
le beschikt. Je kan het gebruik van cookies weige-
ren door in jouw browser de daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat 
je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van 
deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je 
toestemming voor het verwerken van de informa-
tie door google op de wijze en voor de doeleinden 
zoals hiervoor omschreven.

12. vr ageN? eN feeDback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-
beleid voldoen. als je vragen hebt over dit privacy-
beleid, kan je contact met ons opnemen:

vinoitaliano 
vlasmeerstraat 10 
3941 eksel 
belgië

btW-nummer be 0654.939.545 
ondernemingsnummer: 0654.939.545


