Cookies beleid
1. Wat is een cookie?
Een cookie bestaat uit een basistekstbestand met anonieme informatie die een unieke
gebruikersidentificatie en een websitenaam bevat. Tracking technologieën zoals cookies, bakens,
tags en scripts kunnen worden gebruikt voor het analyseren van trends.
2. Waarom worden cookies gebruikt?
Het gebruik van cookies biedt een verbeterde online-ervaring door uw gegevens anoniem te bewaren.
Dit kan de vorm aannemen van een 'sessiecookie' die u onthoudt voor een enkel bezoek of een
'permanente cookie' voor meerdere bezoeken.
Bepaalde soorten cookies zijn nodig om een website effectief te laten functioneren. Dit worden
'essentiële' cookies genoemd, terwijl die die een website slechts optimaliseren, 'niet-essentiële'
cookies worden genoemd.
3. Wat doen cookies?
Een cookie maakt eenvoudige navigatie tussen pagina's op een website mogelijk door uw voorkeuren
te volgen. Veel cookies worden ook gebruikt om advertentie-inhoud weer te geven die voor u relevant
is, op basis van uw website-activiteit en uw geschatte locatie.
Wanneer cookies niet worden gebruikt, zal een website u als een nieuwe bezoeker zien telkens als u
site bezoekt. Dit kan uw bezoek vertragen, omdat uw inloggegevens vaker worden gevraagd. Tevens
kunnen items die aan uw winkelwagen zijn toegevoegd worden verloren.
Cookies die worden aangeboden door een website die u bekijkt, worden 'first party'-cookies
genoemd, terwijl cookies van sites die inhoud op een andere website weergeven, bekend staan als'
third party'-cookies.
4. Welke soorten cookies gebruikt Viking?
Essentiële cookies
Deze cookies volgen uw surfgedrag op het internet niet. Ze zijn nodig om volledige toegang tot de
website en de vitale functies ervan mogelijk te maken, zoals beveiligde kassa's of het onthouden van
artikelen in uw winkelmandje
Prestatiecookies
We gebruiken prestatiecookies om de werking van de website te verbeteren. Hiermee kunnen we het
gedrag van klanten beter begrijpen en kunnen we uw browse-ervaring optimaliseren met behulp van
anonieme statistische gegevens. Dit omvat cijfers zoals de meest bezochte webpagina's en maakt het
tevens mogelijk fouten te identificeren.
Functionele cookies
Om u een meer op maat gemaakt website bezoek aan te bieden, laten deze cookies de website toe
om uw voorkeuren te leren voor gebieden waar maatwerk beschikbaar is, waardoor uw browsen
wordt versneld. Functionaliteit-cookiegegevens kunnen anoniem zijn en volgen alleen de browseactiviteit op onze website.
Targeting- of gedragscookies
Met deze cookies kan informatie worden gepresenteerd die voor u en uw interesses relevant is, en
kunt u bepalen hoe vaak u deze ziet. Ze registreren uw bezoek aan de website en kunnen deze
informatie delen met meerdere organisaties, maar deze informatie staat niet toe dat u persoonlijk
wordt geïdentificeerd.

5. Hoe Cookies te beheren
U heeft de mogelijkheid om akkoord te gaan met het gebruik van cookies waarmee u alle functies van
de site zonder beperkingen kunt gebruiken wanneer u onze site bezoekt. Essentiele cookies, ook
bekend als "strikt noodzakelijke" cookies, maken functies mogelijk zonder welke u de website niet zou
kunnen gebruiken zoals bedoeld. Het weigeren van andere cookies heeft mogelijk geen invloed op
uw gebruikerservaring en functionaliteit tijdens het gebruik van de site.
De internetbrowsers bieden een aantal opties voor het beheren van cookies. Instellingen kunnen
worden gewijzigd om alle geselecteerde cookies te accepteren, af te wijzen of te blokkeren. U kunt
ook uw browserinstellingen wijzigen, zodanig dat u op hoogte bent indien een cookie wordt
aangeboden.
Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn.
•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

Pas op! Uw winkel- of browse-ervaring kan ernstig worden aangetast door cookies te blokkeren of te
verwijderen.
U kunt cookies van derden die door adverteerders zijn geplaatst via de website 'Your Online Choices'
deactiveren.
6. Wijzigingen in deze Cookieverklaring
We kunnen onze Cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze up-to-date te houden of om te
voldoen aan wettelijke, zakelijke of technische vereisten. Alle wijzigingen in deze kennisgeving
worden van kracht wanneer de bijgewerkte versie beschikbaar is op of via de website.
7. Neem contact met ons op
Heeft u nog vragen over hoe we cookies en vergelijkbare technologieën op onze website gebruiken?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar dpo@officedepot.eu of
door ons te schrijven op het adres vermeld in onze privacyverklaring.
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