Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw pc, telefoon of ander
apparaat wordt geplaatst, en informatie over uw navigatie op die website bevat. Cookies
zijn noodzakelijk om navigatie te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken
en zij brengen geen schade toe aan uw computer.
Hoewel in onderhavig beleid de algemene term cookie wordt gebruikt, is het de
primaire methode van informatieopslag die deze website gebruikt. Tevens wordt de
"Lokale opslagruimte" van de browser voor dezelfde doeleinden als die van de cookies
gebruikt. In dit opzicht is alle informatie in dit gedeelte op dezelfde manier op deze
"Lokale opslag" van toepassingÂ”.
Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?
Cookies zijn een essentieel onderdeel van de manier waarop onze website functioneert.
Het voornaamste doel van onze cookies is om de ervaring tijdens het surfen te
verbeteren. Bijvoorbeeld, door uw voorkeuren (taal, land enz.) gedurende navigatie en
bij volgende bezoeken te bewaren.
De in de cookies verzamelde informatie stelt ons tevens in staat de website te
verbeteren, door middel van schattingen over gebruiksaantallen en -patronen,
aanpassing van de website aan de individuele interesses van de gebruikers, verbeterde
snelheid van zoekopdrachten enz.
Soms kunnen we, indien we vooraf toestemming van u hebben gekregen, cookies, tags
of soortgelijke apparaten gebruiken om informatie te verkrijgen die ons in staat stelt u
op onze website, op de website van derden, of via andere wegen reclame te tonen
gebaseerd op uw navigatiegewoonten.
Waarvoor worden cookies op deze website NIET gebruikt?
Wij bewaren geen gevoelige persoonlijke informatie zoals uw adres, wachtwoord,
gegevens van uw credit- en debitcard enz. op de cookies die wij gebruiken.
Wie gebruikt de informatie die in de cookies is opgeslagen?
De informatie die in de cookies van onze website is opgeslagen wordt uitsluitend door
ons gebruikt, met uitzondering van die cookies die hierna als â€œcookies van derdenâ€
worden aangemerkt en die door externe instanties worden gebruikt en beheerd om ons
van diensten te voorzien die wij hebben aangevraagd teneinde onze services en de
navigatie-ervaring van de gebruiker op onze website te verbeteren. De belangrijkste
diensten waarvoor deze â€œcookies van derdenâ€ worden gebruikt, zijn het verzamelen
van statistische gegevens over toegang en het garanderen van gemaakte
betalingstransacties.
Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website vermijden?

Indien u, rekening houdend met bovenstaande beperkingen, het gebruik van cookies op
deze pagina wilt vermijden, dient u in de eerste plaats het gebruik van cookies in uw
browser uit te schakelen; en in de tweede plaats de opgeslagen cookies die bij deze
website behoren, te verwijderen. Deze mogelijkheid om het gebruik van cookies te
vermijden, kunt u op elk moment toepassen.
Hoe kan ik het gebruik van cookies uitschakelen en verwijderen?
U kunt de cookies van deze website op elk moment beperken, blokkeren of verwijderen,
door de configuratie van uw browser te wijzigen volgens de onderstaande aanwijzingen.
Hoewel de parameterinstellingen van elke browser anders zijn, wordt de configuratie
van cookies doorgaans in het menu "Voorkeuren" of "Extra" aangepast. Voor meer
details over de configuratie van cookies in uw browser, kunt u het "Help"-menu
raadplegen.
Welke specifieke cookies gebruikt deze website en voor welke doeleinden?
Hieronder wordt in een tabel weergegeven welke cookies deze website gebruikt en welk
doel deze cookies hebben.
Technische en customization cookies: cookies voor identificatie en authenticatie, navigatie,
aanpassing van de interface, favorietenâ€¦
Deze cookies worden toegepast om de gebruiker tijdens de sessie te identificeren, om te
vermijden dat de gebruiker verificatieprocessen op de website moet herhalen, om bepaalde
webprocessen te versnellen, om selecties die tijdens deze of vorige sessies zijn gemaakt te
onthouden, om bezochte pagina's te bewaren enz.
COOKIES

DOEL

DUUR

BEHEER

Gebruikersidentificatie

Deze worden gebruikt om de gebruiker te Sessie Eigen
identificeren en te authentiseren. Daarnaast bevatten ze
technische gegevens van de gebruikerssessie, zoals de
verbindingswachttijd, sessie- identificatie enz.

Sessie-identificatie

Het identificeert de http-sessie van de
Sessie
gebruiker. Het is in alle webapplicaties
gebruikelijk om gebruikersverzoeken tijdens
een sessie te identificeren.

Eigen

Navigatiestatus

Maakt het mogelijk de navigatiestatus
Sessie
van de gebruiker te identificeren (start sessie,
eerste pagina, eerste toegang, scrollstatus,
pollstatus enz.).

Eigen

Gebruikersselecties

Bewaren sessiewaardes die de gebruiker
Sessie
selecteert, zoals winkel, taal, munteenheid,
producten, maat enz.

Eigen

Favorieten en laatste
selecties

Maakt het mogelijk favoriete selecties
Permanente
van de gebruiker (bijvoorbeeld van
winkels) of de laatste selecties (van
winkels, producten, toestemming voor het
installeren van cookies enz.) bij vorige
bezoeken aan de website te onthouden.

Winkelmand

Deze bewaren informatie over de
alsook over de

Eigen

Sessie Eigen miniwinkelmand,

identificatiegegevens van de gebruiker die
aan die winkelmand zijn gekoppeld.
Protocollen

Maakt het mogelijk wijzigingen tussen
Sessie
een veilig (https) en niet veilig (http) domein
(protocol) te beheren

Eigen

giftlist

Het doel is de producten te bewaren die
Sessie
de gebruiker aan zijn gift list toevoegt om deze
te kunnen terugvinden.

Eigen

Product pagina

Deze cookies worden gebruikt om
Sessie
browsen tussen producten vanuit het productoverzicht
mogelijk te maken
Cookies voor navigatieanalyse

Eigen

Deze cookies bevatten algemene informatie over de bezoeken van gebruikers aan de website
(niet de content) om ons vervolgens voor statistische doeleinden te voorzien van
geaggregeerde informatie over deze bezoeken.
COOKIES

DOEL

DUUR

BEHE
ER

Herkomst
Deze wordt gebruikt om de herkomst van een Permane
Eigen
WC_GASource gebruiker te kennen bij het vinden van een pagina
nte van deze website,
of deze bijvoorbeeld vanaf een productenoverzicht, zoekmachine of vanaf een externe pagina
op de pagina met productdetails terechtkomt.

Google Analytics Deze maken analyse van de website mogelijk via
Permane
(__utma,
de Google Analytics-tool, een dienst aangeboden nte
__utmb, __utmc, door Google voor het verkrijgen van informatie __utmz...)

Eigen

over de bezoeken van gebruikers aan websites. Enkele gegevens
die voor latere analyse worden opgeslagen zijn: aantal keren dat een
gebruiker een website bezoekt, data van het eerste en laatste bezoek van
de gebruiker, duur van het bezoek, vanaf welke pagina de gebruiker de
website bezocht, welke zoekmachine de gebruiker heeft geraadpleegd om
op de website terecht te komen of welke link hij heeft aangeklikt, vanaf
welke plaats ter wereld de gebruiker toegang had enz.
De configuratie van deze cookies wordt door de
dienst van Google vooraf vastgelegd. Om die reden
raden wij u aan de privacypagina van Google
Analytics te raadplegen,
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyo
verview.html, om meer informatie te krijgen over
de cookies die u gebruikt en hoe u deze uit kunt
schakelen (met dien verstande dat wij noch voor de
inhoud noch voor de juistheid van de websites van
derden verantwoordelijk zijn).

Tag conversie Deze Tag bevindt zich in de pagina van de Permane
Van Newsletter
(met orderbevestiging en wordt uitsluitend gebruikt
nte
derde betrekking tot
wanneer de gebruiker voor de Newsletter van de n
"Newsletter
Website staat ingeschreven en de cookies van een
Campagnecookie
bepaalde campagne heeft opgeslagen waarvan
de ") naam begint met De Tag in verband met de

Newsletter Campagnecookie, die het mogelijk maakt
de gebruikersnavigatie op de website te analyseren
om via de nieuwsbriefcampagne
informatie te verkrijgen over de
conversieresultaten van de gebruikers. Enkele van
de gegevens gebruikt voor analyse zijn:
informatie over de gebruikers-ID en het bedrag
van de geplaatste bestelling, gekoppeld aan de
nieuwsbriefcampagne die de gebruiker heeft
aangeklikt. De tag-configuratie en bijbehorende
cookies worden vooraf bepaald door de dienst die
door onze serviceprovider wordt aangeboden.
Bronapparaat Deze wordt gebruikt om het bronapparaat te
Permane
Eigen
(WC_ItxSource)
herleiden waarop de bestelling werd geplaatst,
nte
bijvoorbeeld om de bestellingen die vanaf apparaten in de fysieke winkel zijn geplaatst
te onderscheiden van de rest van de bestellingen.

WC_Dutti_view
Mode

Display Mode rooster (2 kolommen of 4
kolommen)

Permane
nte

Eigen

Cookies voor bestelanalyse
Deze cookies maken het mogelijk informatie over het apparaat te verzamelen waarop de
bestelling op deze website wordt geplaatst, teneinde te verifiÃ«ren of deze operaties de
klant voldoende veiligheid bieden. Deze cookies bevatten nooit gevoelige informatie, zoals
bijvoorbeeld kaartgegevens.
COOKIES
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BEHEER

Bestelapparaat
(thx_guid)

Maakt het mogelijk om op een unieke manier
het apparaat (pc, telefoon enz.) te
identificeren waarop de bestellingen worden
geplaatst voor verdere analyse, met het doel
onze klanten tijdens het bestelproces
voldoende veiligheid te kunnen bieden. De
informatie die op deze cookie is opgeslagen,
wordt door een extern bedrijf verzameld om
genoemde analyses uit te voeren.

Permanente

Van
derden

Advertentiecookies of remarketing cookies
Met deze cookies worden advertentieruimtes in contentnetwerken beheerd, op basis van eerdere
bezoeken door gebruikers van onze website. Het gaat om eigen cookies, cookies van derden en
permanente cookies die het type advertentie bepalen dat aan de gebruiker wordt getoond volgens
zijn/haar navigatie op de website. De gebruiker kan advertenties van de website zien op andere
sites.
COOKIES

Criteo Display (UID,
UIC, EVT, ACDC,
UDC, Zdi, Udi, Eid,
r.ack, OPT OUT, Opt)

DOEL
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BEHEER

Aan de hand van de Criteo-cookies kunnen
de reclame en advertenties getoond aan de
gebruikers worden verbeterd, op basis van
hun navigatiegedrag via de website.
Gegevens die voor latere analyse worden
bewaard, zijn onder meer: aantal bezoeken
van de website, bekeken producten,
zoekopdrachten enz. De Criteo-cookies
verzamelen geen persoonsgegevens die een
bepaalde gebruiker kunnen identificeren.
De configuratie van deze cookies is vooraf
ingesteld door de service aangeboden door
Criteo. Raadpleeg de pagina
http://www.criteo.com/es/privacy/ voor
meer informatie over de gebruikte cookies
en hoe ze worden uitgeschakeld (houd er
daarbij rekening mee dat wij niet
verantwoordelijk zijn voor de inhoud noch
de accuraatheid van de websites van
derden).
Permanente Van derden

Deze informatietabel zal, zodra de webdiensten die op deze website worden aangeboden
veranderen, zo snel mogelijk worden bijgewerkt. Tijdens zo'n update kan het echter
voorkomen dat een informatietabel een bepaalde cookie, tag of soortgelijke apparaten
niet meer vermeldt, hoewel het altijd apparaten zal betreffen met dezelfde doeleinden
als die in deze tabel worden vermeld.

