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Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de termen in deze kennisgeving dezelfde betekenis als gedefinieerd in de
Privacykennisgeving.
1. REIKWIJDTE VAN DE KENNISGEVING
Deze cookiekennisgeving is een aanvulling op de informatie in de Privacykennisgeving. Hierin wordt uitgelegd hoe wij, onze zakelijke
partners en dienstenaanbieders cookies en verwante technologieën gebruiken bij het beheren en aanbieden van onze online diensten
en onze communicatie naar u. Er wordt in uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom wij ze gebruiken, alsook uw rechten om
ons gebruik ervan te controleren.
In sommige gevallen kunnen wij cookies en in deze cookiekennisgeving beschreven verwante technologieën gebruiken om
persoonsgegevens te verzamelen, of om gegevens te verzamelen die persoonsgegevens worden als wij deze combineren met andere
gegevens. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar de Privacykennisgeving.
2. WAT ZIJN COOKIES EN VERWANTE TECHNOLOGIEËN
Zoals gebruikelijk is bij websites, maken onze Diensten gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die naar uw computer worden
gedownload en die ons en onze derde partners in staat stellen bepaalde gegevens te verzamelen over uw e-mailverkeer met ons en
uw interacties met onze websites en andere online diensten, en die uw ervaring verbeteren. Wij, onze derde partners en aanbieders
kunnen ook andere, verwante technologieën gebruiken om deze gegevens te verzamelen, zoals webbakens, pixels, ingebedde scripts,
locatiebepalende technologieën en loggingtechnologieën (gezamenlijk “cookies”)).
3. WAT WIJ VERZAMELEN BIJ HET GEBRUIK VAN COOKIES
Wij, onze derde partners en aanbieders kunnen cookies gebruiken om automatisch bepaalde soorten gebruiksgegevens te verzamelen
bij uw e-mailverkeer met ons of wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld loggegevens verzamelen
over uw apparaat en de bijbehorende software, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browsertype, datum/tijd van uw bezoek, en
andere soortgelijke gegevens. Wij kunnen analytische gegevens verzamelen of gebruik maken van analytische instrumenten van
derden, zoals Google Analytics, om ons te helpen trends bij het gebruik en de activiteiten van onze online diensten te meten en meer
inzicht te krijgen in ons klantenbestand. Wij kunnen ook locatiegegevens verzamelen, met inbegrip van de algemene geografische
locatie op basis van het IP-adres of meer precieze locatiegegevens bij toegang tot onze diensten door een gebruiker via een mobiel
apparaat.
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Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
(a) Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies maken kernfunctionaliteit zoals beveiliging, netwerkbeheer en toegankelijkheid
mogelijk. U kunt deze uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de werking van de Diensten
beïnvloeden. De rechtsgrond voor ons gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw verzoek om onze websites te bezoeken
en daarmee de uitvoering van een gratis contract waarbij u partij bent, namelijk het kunnen verstrekken en onderhouden van
onze Diensten. Wij verwijzen naar de cookietabel van de website (hieronder) voor meer gegevens.
(b) Voorkeurscookies. Hiermee kan een website gegevens onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit
ziet verandert, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt. Bij de toegang tot onze Diensten werd u
gevraagd toe te stemmen met het gebruik van deze cookies. U bent vrij om uw toestemming te weigeren. Wij verwijzen naar
de cookietabel van de website (hieronder) voor meer informatie.
(c) Statistische cookies. Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoekers van onze Diensten herkennen en tellen, en zien hoe
bezoekers zich door onze Diensten bewegen wanneer zij er gebruik maken. Dit helpt ons om de werking van onze Diensten te
verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Bij de toegang tot onze
Diensten werd u gevraagd toe te stemmen met het gebruik van deze cookies. U bent vrij om uw toestemming te weigeren. Wij
verwijzen naar de cookietabel van de website (hieronder) voor meer informatie.
(d) Marketingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Diensten, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u
hebt gevolgd. Ze worden gebruikt om bezoekers door onze Diensten heen te volgen. Bij de toegang tot onze Diensten werd u
gevraagd toe te stemmen met het gebruik van deze cookies. U bent vrij om uw toestemming te weigeren. Wij verwijzen naar
de cookietabel (hieronder) van de website voor meer informatie.
4. HOE WIJ VIA COOKIES VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN
Wij gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden uiteengezet:


Als u een account bij ons aanmaakt, zullen wij cookies gebruiken voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene
administratie. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer u uitlogt. In sommige gevallen kunnen ze echter nadien
blijven bestaan om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent uitgelogd.



Wij gebruiken cookies wanneer u ingelogd bent, zodat wij dit feit kunnen onthouden. Zo hoeft u niet telkens in te loggen als u
een nieuwe pagina bezoekt. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat
u alleen toegang hebt tot beperkte functies en zones wanneer u bent ingelogd.



De Diensten bieden nieuwsbrief- of e-mailabonnementsdiensten aan er kunnen cookies worden gebruikt om te onthouden of u
zich al heeft geregistreerd en of bepaalde meldingen moeten worden getoond die alleen geldig zijn voor
ingeschreven/uitgeschreven gebruikers.
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De Diensten bieden e-commerce- of betalingsfaciliteiten aan en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw
bestelling tussen de pagina's door wordt onthouden, zodat wij deze naar behoren kunnen verwerken.



Wanneer u gegevens verstrekt via een formulier, zoals in formulieren op contactpagina's of in opmerkingenformulieren, kunnen
cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.



Om u een geweldige ervaring te geven bij de Diensten, bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen over hoe de
Diensten worden aangeboden wanneer u ze gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies plaatsen, zodat
deze gegevens kunnen worden opgeroepen telkens wanneer u een websitepagina bezoekt.



We gebruiken cookies om doeltreffende Diensten te leveren en de doeltreffendheid ervan te monitoren, om het online gebruik
en de activiteiten van onze Diensten te monitoren, en om de doeleinden te vergemakkelijken die worden vermeld in het deel
Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken van onze Privacykennisgeving.



Wij kunnen de gegevens die wij via cookies verzamelen ook gebruiken om inzicht te krijgen in uw surfactiviteiten, ook op sites
van derden die geen partners zijn, zodat wij u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten die voor u interessant
kunnen zijn.

Wij wijzen erop dat wij sommige van de persoonsgegevens die wij via cookies verzamelen, koppelen aan de andere persoonsgegevens
die wij over u verzamelen en voor de doeleinden die in onze Privacykennisgeving worden beschreven.
5. UW KEUZES OVER COOKIES
Als u liever geen cookies accepteert, kunt u met de meeste browsers de cookie-instellingen wijzigen door de instellingen van uw
browser aan te passen om: (i) u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt kiezen of u het al dan niet aanvaardt;
(ii) bestaande cookies uit te schakelen; of (iii) uw browser zo in te stellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Wees u ervan
bewust dat het uitschakelen van cookies een negatieve invloed kan hebben op de functionaliteit van deze en vele andere websites die
u bezoekt. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook resulteren in het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en kenmerken
van de Diensten.
Afhankelijk van uw toestel en besturingssysteem is het mogelijk dat u niet alle cookies kunt verwijderen of blokkeren. Als u bovendien
cookies in al uw browsers en op al uw apparaten wilt weigeren, moet u dit doen in elke browser op elk apparaat dat u actief gebruikt.
U kunt ook uw e-mailopties zo instellen dat het automatisch downloaden van afbeeldingen die technologie kunnen bevatten waardoor
wij kunnen weten of u onze e-mail hebt geopend en daarmee bepaalde functies hebt uitgevoerd, wordt voorkomen.
Indien u zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, kunt u gebruik maken van Your Online Choices. Met deze
dienst kunt u trackingvoorkeuren kiezen voor de meeste reclame-instrumenten. Er wordt u dus aangeraden deze te gebruiken in
aanvulling op de informatie in dit document.
6. UPDATES VAN DEZE COOKIEKENNISGEVING
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Wij zullen deze cookiekennisgeving van tijd tot tijd updaten. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze cookiekennisgeving, zullen
wij de “Ingangsdatum” aan het begin van deze kennisgeving wijzigen. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze
kennisgeving, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijke bekendmaking op onze Diensten of via andere geschikte
communicatiekanalen. Alle wijzigingen gaan in op de datum van bekendmaking, tenzij in de melding anders is bepaald.
7. CONTACT OPNEMEN
Als u vragen of verzoeken heeft in verband met deze cookiekennisgeving of andere privacygerelateerde zaken, kunt u contact met ons
opnemen via gpdp.office@campari.com

COOKIETABEL
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