COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen in de webbrowser van uw computer als
bepaalde webpagina's worden bezocht. Alleen kan een cookie geen informatie bevatten of verzamelen,
maar als het via een webbrowser door een server wordt gelezen, kan het informatie doorgeven voor een
meer gebruikersvriendelijke service door het registreren van, onder andere, data, gebruikersvoorkeuren,
opsporen van fouten en/of gegevens statistische gegevens te verzamelen. Een cookie zal uw computer niet
beschadigen en persoonlijk identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen door het gebruik van deze
site. Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site naar Hoe we cookies gebruiken.
Om deze website volledig te kunnen gebruiken, moet u cookies inschakelen. Als u cookies niet wilt
inschakelen, kunt u de site nog steeds bezoeken, hoewel u in dat geval mogelijk geen toegang hebt tot alle
functionaliteiten. De meeste webbrowsers schakelen cookies automatisch in, maar als u op Cookies beheren
klikt, kunt u meer informatie vinden over uw cookie-instellingen.
Deze informatie maakt deel uit van onze inspanningen in verband met recente wetgeving en om ervoor te
zorgen dat we open, eerlijk en duidelijk zijn over de privacy van gebruikers. U kunt terecht bij ons
Privacybeleid voor meer informatie.

Hoe we cookies gebruiken
Tijdens uw bezoek aan deze website worden verschillende soorten cookies aangemaakt. We gebruiken drie
soorten cookies:
•

sessiecookies, worden na elk bezoek automatisch gewist.

•

permanente cookies, worden opgeslagen gedurende meerdere bezoeken aan de site.

•

cookies van derden, worden gebruikt door websites van partners en zijn ingebed in onze site of waar
we naar linken.

Sessiecookies
Hiermee kunt u essentiële functies op de site uitvoeren, zoals het onthouden van een veld dat zich herhaalt
binnen een browsersessie. Bovendien beperken ze de noodzaak om informatie via het internet te sturen. Ze
worden niet opgeslagen op uw computer en worden gewist als u uw browsersessie beëindigd.

Permanente cookies
Hiermee kunnen we op anonieme wijze bezoekers herkennen die de site meermaals bezoeken. Met behulp
van een anonieme, willekeurig gegenereerde identificeerder kan specifieke informatie worden opgeslagen
zoals uw weg naar de site, de pagina's die u bekijkt, de opties die u selecteert en uw route door de site. Door
deze informatie te analyseren kunnen we de site verbeteren, fouten herstellen en de inhoud versterken. We
gebruiken Adobe SiteCatalyst-software om paginagebruik, pagina-interacties en de routes door onze sites te
analyseren. Die zijn bekend als 'webmetrieken'. We slaan geen persoonlijke gegevens op als deel van dit
proces.

Cookies van derden

Als u onze site bezoekt, merkt u mogelijk cookies op die geen verband houden met Mondelēz International.
Als u een webpagina bezoekt met ingebedde inhoud, bijvoorbeeld van Facebook of YouTube, kunnen die
websites u cookies toesturen. We hebben geen controle over deze cookies, dus we raden u aan om de
individuele websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe ze te beheren.

Cookiebeheer
Cookies in- of uitschakelen
Als u niet bekend bent met het type en de versie van de webbrowser waarmee u het internet bezoekt, klik
dan op 'Help' boven in uw browservenster en klik daarna op 'Over'. U krijgt dan de relevante informatie te
zien.

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Klik op de optie 'Instellingen' boven in uw browservenster, selecteer 'Internetinstellingen' en klik dan op het
tabblad 'Privacy'. Zet uw Privacy-niveau naar medium of lager, waarmee u cookies in uw browser inschakelt.
Instellingen hoger dan medium schakelen cookies uit.

Google Chrome (nieuwste versie)
Klik op het sleutelpictogram bovenaan rechts in uw browservenster en selecteer 'Instellingen'. Klik onderaan
op 'Geavanceerde opties' en zoek het 'Privacy'-gedeelte. Klik op 'Instellingen voor inhoud' en selecteer onder
het gedeelte 'Cookies' bovenaan 'Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld' om cookies in te
schakelen. Om cookies uit te schakelen vinkt u de opties 'Sites niet toestaan gegevens in te stellen',
'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren' en 'Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser
sluit' aan.

Mozilla Firefox
Klik op 'Instellingen' boven in uw browservenster en selecteer 'Opties'. Selecteer daarna het Privacypictogram boven in het pop-upvenster dat verschijnt. Vink de optie 'Cookies van websites accepteren' aan
om cookies in te schakelen. Haal dit vinkje weg om cookies uit te schakelen.

Safari
Klik op het pictogram van het tandwiel boven in uw browservenster en selecteer 'Voorkeuren'. Klik op het
'Privacy'-pictogram boven in het pop-upvenster dat verschijnt. Vink de optie 'Blokkeer indirecte cookies en
cookies van adverteerders' aan. Als u cookies volledig wilt uitschakelen, vink dan de optie 'Nooit' aan.

