COOKIEVERKLARING VAN Danone
De missie van Danone is om gezondheid via voeding te bieden aan zoveel mogelijk mensen en we
streven ernaar om gezondere en duurzamere eet- en drinkpraktijken te inspireren, in
overeenstemming met onze visie - Danone, One Planet.
Gezondheid brengen via de voeding betekent niet alleen gezondere producten en gezonder gedrag
stimuleren. Onze missie vereist ook dat onze eigen bedrijfsvoering bijdraagt aan een gezondere
toekomst. Het behouden en opbouwen van vertrouwen bij onze consumenten en belanghebbenden is
de kern van ons vermogen om onze missie te vervullen. Een manier waarop vertrouwen kan worden
behouden, is door ervoor te zorgen dat we verantwoordelijk zijn wanneer we met onze consumenten
communiceren.
Danone weet dat het voor u belangrijk is om te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.
We onderkennen het belang van de bescherming van uw privacy. Daarom staan de volgende
uitgangspunten bij ons centraal:
•
•
•
•
•

•

We streven ernaar transparant te zijn in de manier waarop we uw persoonsgegevens
gebruiken;
We verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de uiteengezette doeleinden of voor
specifieke doeleinden die we met u delen en/of waar u toestemming voor hebt gegeven;
We streven ernaar de hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en
gebruiken zoveel mogelijk te beperken;
Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens streven we ernaar die zo juist en actueel
mogelijk te houden;
Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan
ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze
te wissen of te vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook
herleidbaar zijn.
Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring
worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt.

Ons Privacybeleid (https://danoontje.nl/privacyverklaring) legt uit hoe we informatie van en over u
verzamelen en gebruiken wanneer u deze website bezoekt. In dit cookiebeleid staat meer over hoe wij
en bepaalde derden cookies en soortgelijke technologieën op de website gebruiken en wat uw opties
zijn. Zie het gedeelte “Contact met ons opnemen” voor onze contactgegevens.
Wie zijn we?
Danone Nederland B.V. beheert deze website in uw regio. Wanneer we “Danone”, “ons”, “onze” of
“wij” zeggen, is dit degene naar wie we verwijzen.
Danone vertegenwoordigt verschillende merken en producten. Ga voor meer informatie over Danone
en de merken die zij vertegenwoordigt naar www.danone.nl.
Wat zijn cookies en andere trackingtechnologieën die we op deze website gebruiken?
Zoals veel bedrijven gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën om ervoor te zorgen dat u
het beste uit deze website haalt. Hieronder staan enkele voorbeelden van de soorten
trackingtechnologieën die we op deze website kunnen gebruiken.

Cookies
Een cookie is een bestandje dat op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Het heeft een
unieke ID die wordt toegewezen aan uw apparaat, waardoor de website uw acties en voorkeuren kan
onthouden (zoals locatie, taal, lettergrootte en andere schermvoorkeuren) gedurende een bepaalde
tijdsperiode. Zodoende hoeft u deze informatie niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u de
website een volgende keer raadpleegt of van de ene pagina naar de andere gaat. Cookies kunnen ook
helpen om uw surfervaring te personaliseren.
Er bestaan grosso modo twee categorieën van cookies: permanente cookies en sessiecookies.
Permanente cookies blijven aanwezig op uw apparaat (computer, telefoon, tablet, etcetera) totdat u
ze manueel verwijderd of ze automatisch gewist worden. Sessiecookies blijven op uw apparaat totdat
u uw browser afsluit. Op dat moment worden ze automatisch gewist.
Andere trackingtechnologieën
Net als andere online diensten en mobiele toepassingen maken wij gebruik van cookies en andere
technologieën, zoals webbakens/GIF’s, pixels, paginatags, ingesloten scripts en andere
trackingtechnologieën. Deze technologieën bestaan uit kleine transparante afbeeldingsbestanden of
andere webprogrammeercode die registreren wat u op de website doet. Ze worden vaak gebruikt in
combinatie met webbrowsercookies of andere identificatoren die aan uw apparaat zijn gekoppeld.
Hieronder vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van sommige van deze andere types van
trackingtechnologieën die we op deze website kunnen gebruiken:
•
•
•

Pixels zijn kleine afbeeldingen op een webpagina of in een e-mail. Pixels verzamelen
informatie over uw browser of apparaat en kunnen cookies plaatsen.
Lokale opslag maakt het mogelijk om gegevens lokaal op uw browser of apparaat op te slaan
en bevat lokale HTML5-opslag en browsercache.
SDK’s zijn codeblokken die door onze partners worden geleverd en die in onze mobiele
toepassingen kunnen worden geïnstalleerd. SDK’s helpen ons te begrijpen hoe u omgaat met
onze mobiele toepassingen en verzamelen bepaalde informatie over het apparaat en netwerk
dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de toepassing. SDK’s kunnen identificatiegegevens
verzamelen die aan uw apparaat of onze apps zijn gekoppeld.

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “cookies”, verwijzen we naar cookies en andere
trackingtechnologieën, zoals hierboven beschreven.
Waarom gebruiken wij cookies?
Algemeen gesteld zijn er enkele redenen waarom wij, en bepaalde derden, cookies gebruiken:
•
•
•
•

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en die u in staat
stellen gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden;
Cookies die gegevens inzamelen over het gebruik van onze website en de prestaties
ervan. We gebruiken deze informatie om onze producten en diensten te verbeteren;
Cookies die we gebruiken om uw ervaring met het gebruik van onze website te
personaliseren en optimaliseren. Deze cookies slaan informatie op over uw keuzes zoals
tekstgrootte, taal en schermresolutie;
Cookies die geplaatst worden door derde partijen voor een betere dienstverlening (zoals
cookies met betrekking tot sociale media of cookies die zijn opgeslagen door sociale
media) of voor reclamedoeleinden.

Hieronder vindt u meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken op deze website.
Strikt noodzakelijke cookies.
Dit zijn cookies die we nodig hebben om u een goed werkende website aan te bieden en die u in staat
stellen om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden. We kunnen bijvoorbeeld strikt
noodzakelijke cookies gebruiken om in te loggen, formulieren in te vullen of om andere functies van
de website mogelijk te maken. We gebruiken ook strikt noodzakelijke cookies om de veiligheid en
stabiliteit van onze diensten te waarborgen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor de veiligheid
en functionaliteit van onze diensten, kunnen ze niet worden uitgeschakeld via onze cookietoestemmingstool.
Als deze cookies geblokkeerd worden, dan kunt u onze website niet meer gebruiken.
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Functionele cookies
Deze cookies stellen ons in staat om uw computer te herkennen en u te begroeten telkens wanneer u
onze website bezoekt, zonder u lastig te vallen met de vraag om te registeren of in te loggen.
Deze cookies ondersteunen de website en verbeteren uw surfervaring, zoals het onthouden van uw
taalinstelling.
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Analyserende en prestatiegerelateerde cookies
Deze cookies helpen ons om surfpatronen te meten om te bepalen welke rubrieken van onze website
worden bezocht en om gedetailleerde inzichten te krijgen in het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld door
het scherm van een gebruiker op te nemen om de sessie te analyseren en te kijken naar de sessie die
tijdens de inschrijving werd afgebroken om te zien waarom deze wordt afgebroken). Wij gebruiken ze
om het gedrag van bezoekers te evalueren zodat we onze online producten en diensten kunnen
verbeteren. We kunnen IP-adressen opslaan (dit zijn de elektronische adressen van computers die met
het internet verbonden zijn) om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van
gebruikers te volgen en om brede demografische informatie te vergaren).

Met deze informatie kunnen wij ervoor zorgen dat onze website goed functioneert en onze gebruikers
de beste ervaring bieden. We kunnen ook analytische cookies gebruiken als onderdeel van ons
gegevensbeheerplatform om de resultaten van onze activeringen te volgen.
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Cookies voor marketing/re-marketing/targeting/re-targeting/advertising
Dit zijn cookies die namens ons door derden op onze website worden geplaatst. De cookies stellen ons
in staat om gepersonaliseerde reclameboodschappen te plaatsen op onze websites, waaronder op
websites van andere merken van Danone, die gebaseerd zijn op informatie over u, zoals de pagina’s
die u op onze website bekijkt. Wij kunnen de informatie over u gebruiken om doelgroepen samen te
stellen en deze te delen over de merken van Danone om u reclame aan te bieden op websites van
derden en sociale mediaplatforms. Onze websites kunnen ook cookies plaatsen voor diensten van
derden zoals sociale media. Een voorbeeld is de Sharethis functionaliteit die het mogelijk maakt om
content van onze website te delen op uw Facebook pagina. Ze kunnen worden gebruikt om het aantal
keren dat een gebruiker een advertentie te zien krijgt, te beperken en om de effectiviteit van een
reclamecampagne te helpen meten.
Wij leveren geen persoonlijke informatie aan derden die cookies plaatsen op onze website. Derden
kunnen er wel vanuit gaan dat gebruikers die gepersonaliseerde advertenties of content op onze
website raadplegen, binnen de doelgroep van de advertentie of content zullen vallen. Wij hebben
geen toegang tot of controle over cookies of andere functies die adverteerders en sites van derden
kunnen gebruiken. De informatiepraktijken van derden vallen niet onder onze Privacy- of
Cookieverklaring. Gelieve rechtstreeks met hen contact op te nemen voor meer informatie over hun
privacyprocedures.
We zullen altijd uw toestemming vragen alvorens deze cookies te plaatsen.
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Met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies, verlopen de cookies die we op onze websites
gebruiken als volgt:
•
•

Sessiecookies: deze worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser terwijl u een
website bezoekt en worden automatisch verwijderd wanneer u de website verlaat.
Permanente cookies: in tegenstelling tot sessiecookies worden permanente cookies opnieuw
geactiveerd wanneer u terugkeert naar dezelfde website en deze cookies blijven in de submap
van uw browser totdat ze verlopen (meestal na 12 maanden).

Uw voorkeuren
We bewaren uw voorkeuren voor 6 maanden, maar het is mogelijk om cookies te beperken of te
blokkeren of zelfs om cookies te wissen die al op uw apparaat zijn geplaatst. Als u dat doet, is het
mogelijk dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde delen van onze website omdat wij ervan uitgaan
dat u ons nog nooit hebt bezocht. In dat geval zullen wij de Cookiemelding opnieuw tonen en vragen
om uw toestemming voor het plaatsen van cookies.
Onze website heeft een hulpmiddel om u te helpen bij het beheren van bepaalde cookies. Klik
onderaan de website in de footer op Cookievoorkeuren om uw cookie instellingen te wijzigen.
U kunt cookies ook beperken of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Elke
browser is anders geconfigureerd. Raadpleeg de specifieke informatie in de helpsectie van uw browser
om te vernemen hoe u de instellingen voor cookies kunt beheren. Vanaf de datum van deze
Cookieverklaring zijn deze instructies beschikbaar voor veelgebruikte browsers via de volgende links (let
op: het klikken op de links opent een nieuw venster en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van
externe websites):
Als u Microsoft Edge gebruikt:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Als u Internet Explorer gebruikt:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Als u Safari gebruikt:
https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US
Als u Firefox gebruikt:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Als u Chrome gebruikt:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Als u verschillende apparaten gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de instellingen van de
bijbehorende browser configureert volgens uw voorkeuren. Uw mobiele apparaat kan instellingen
bieden waarmee u kunt aangeven dat u niet wilt dat informatie over uw gebruik van mobiele
advertenties wordt gebruikt voor op interesses gebaseerde reclamedoeleinden. Op uw iOS-apparaat
heet dit “Beperk het volgen van advertenties” en op uw Android-apparaat heet het “Afmelden
advertentiepersonalisatie” of “Afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties”.
Voor meer informatie over cookies

Meer informatie over hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren, vindt u
op https://www.allaboutcookies.org en https://www.ghostery.com/.
Contact met ons opnemen
Hebt u nog vragen of opmerkingen over cookies? Neem dan contact met ons op via onze
privacy.benelux@nutricia.com.
U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via
email: dpo.groupe@danone.com of per post: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard
Haussmann, 75009 Paris, France.

