Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt of bepaalde
e-mails die u opent. Ze worden courant gebruikt om websites te doen werken, maar ook om commerciële en
marketinggerelateerde informatie naar de eigenaars van de site te sturen.
Delhaize gebruikt cookies op Delhaizewineworld.com voor de volgende doelen:
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om onze websites te bezoeken. Dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren
tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien u deze cookies weigert, zullen
sommige delen van de website misschien niet naar behoren werken.
2. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Deze
cookies onthouden uw voorkeuren en favoriete instellingen.
3. Prestatiecookies
Voor prestatiegerichte doeleinden gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over de manier waarop
onze bezoekers onze websites gebruiken met als doel de noden van de bezoekers en de inhoud van onze websites
te verbeteren en het gebruiksgemak van onze websites te verhogen. Een bepaalde cookie helpt ons bijvoorbeeld
om het aantal unieke bezoekers te tellen. Een andere cookie kan opsporen welke pagina’s het populairst zijn.
4. Cookies van derde partijen
Zogenaamde cookies van derde partijen kunnen gebruikt worden om aangepaste advertenties weer te geven.
Onder aangepaste advertenties verstaan we advertenties aangepast aan uw geslacht, leeftijd, streek of
voorkeuren. Uw identiteit wordt niet verzameld, noch bewaard door deze cookies te gebruiken.
5. Verankerde inhoud
Deze website verwijst soms door naar andere websites via een aanklikbare link. Door deze externe sites te
bezoeken, kan het dat deze ook cookies aanmaken. Voor meer informatie over het creëren van cookies op deze
sites, nodigt Delhaize u uit om het privacybeleid van die sites te raadplegen.

Cookies verwijderen of blokkeren
Indien u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt:





Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Indien u cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden
weergegeven of dat u mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.

Cookies van derde partijen blokkeren







Informatie over het bewerken van gegevens door Google Analytics
Informatie over Google DoubleClick cookies
informatie over het beheren van uw cookie instellingen (en over het afmelden) van Google Analytics
Informatie over het beheren en afmelden van ADOBE cookies
Informatie over Reevoo cookies
Informatie over Facebook cookies

Lijst van gebruikte cookies op Delhaize Wineworld
Cookie
.ASPXANONYMOUS

Doel
Deze cookie slaat een geëncrypteerde versie
van de identificatie van een anonieme
gebruiker op. Het maakt het mogelijk om
een anonieme winkelwagen van één
webpagina tot de andere te onthouden.

Detail
Noodzakelijke cookie – vervalt na 40 dagen

ASP.NET_SessionId

Cookie die geëncrypteerde informatie
opslaat over de identificatie van de (wel of
niet geauthentificeerde) gebruiker.

Noodzakelijke cookie – Session cookie

DelhaizeWineWorld

Slaat de taalkeuze op van de gebruiker (FR of
NL).

Functionele cookie – vervalt na 1 jaar

CUserID

Deze cookie slaat informatie op over de
identificatie van de gebruiker voor de goede
werking van de website.

Noodzakelijke cookie – vervalt na 5 jaar

Adobe Analytics cookies

Verschillende cookies die het mogelijk
maken de website te analyseren, statistieken
te maken en de inhoud van de website aan
te passen. Sommige zijn sessie cookies,
anderen worden gedurende 2 jaar bewaard.

Cookie van derde partij

Deze cookies maken het mogelijk om
advertentieservices te bieden en worden 1
of 2 jaar bewaard

Cookie van derde partij

Deze cookies worden gebruikt door
Facebook voor bepaalde functionaliteiten
(bv. ‘like’) op pagina’s van onze producten.
Sommige zijn sessie cookies andere worden
gedurende 2 maanden of 2 jaar bewaard.

Cookie van derde partij

Revoo dient voor het weergeven en delen
van meningen van gebruikers die producten
kopen van Delhaize Wine World. Deze
cookie wordt gedurende 1 jaar bewaard.

Cookie van derde partij

Google DoubleClick Cookies

Facebook

Reevoo

Om deze te verwijderen of te blokkeren, zie
bovenstaande sectie “Cookies van derde
partijen blokkeren”

Om deze te verwijderen of te blokkeren, zie
bovenstaande sectie “Cookies van derde
partijen blokkeren”

Om deze te verwijderen of te blokkeren, zie
bovenstaande sectie “Cookies van derde
partijen blokkeren”

Om deze te verwijderen of te blokkeren, zie
bovenstaande sectie “Cookies van derde
partijen blokkeren”

