Cookieverklaring
Deliver Dutch

Cookie verklaring
Met uw akkoord geeft u toestemming voor alle diensten die gebonden zijn aan
het merk Deliver Dutch.
Cookieoverzicht Deliver Dutch
Hieronder ziet u een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn,
die bij een bezoek aan de website van Deliver Dutch geplaatst kunnen worden,
samen met de functie van de cookie. Ook vindt u in dit overzicht hoe lang de cookies
bewaard blijven. Deliver Dutch streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel
mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de
inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij
verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacy beleid van de
betreffende derde partij.
Analytische cookies
Google Analytics
Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden
bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De web statistieken van dit
gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen
resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten kunnen verbeteren. Deze cookies
worden maximaal 2 jaar bewaard.
Door wie geplaatst?
Deze cookies worden door Deliver Dutch geplaatst ten behoeve van het gebruik van
Google Analytics
Meer weten?
http://www.google.com/policies/privacy/
Met wie gedeeld?
Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google
Analytics te analyseren. Deliver Dutch heeft om deze reden een zogenaamde
‘Bewerkersovereenkomst’ gesloten met Google Analytics. Bij het delen van uw
gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw privacy.
Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt
worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook
uitgezet. Google maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met
de Google Analytics-cookies.

Wat zijn cookies en welke functies hebben de cookies die Deliver Dutch
gebruikt?
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst wanneer u de website van Deliver Dutch bezoekt. Door de
informatie in dit bestand wordt u de volgende keer weer als bezoeker herkend op
onze websites.
Analytische cookies voor inzicht in bezoekersgedrag
Sommige analytische cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst.
Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat u toestemming heeft
gegeven. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik
van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en
verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het
gebruik voor u eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden
niet met derden gedeeld.
Functionele cookies voor gebruiksvriendelijkheid
Functionele cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst en gebruiken
we zodat uw gebruik van de websites van Deliver Dutch eenvoudiger wordt. U
kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in uw winkelwagen of de
inloggegevens tijdens uw bezoek.

曲奇声明（Cookie 声明）
您表示同意与Deliver Dutch
品牌相关的所有服务。

Deliver Dutch 曲奇列表
下面列出了您在浏览Deliver Dutch 网页时，网页上可能使用来自哪些组织机构的曲
奇、该曲奇的功能是什么，并注明该曲奇的保存时间。Deliver Dutch尽力及时更新
下表。第三方的曲奇内容和保存时间长短由该第三方决定。如果您要了解这些第三
方的曲奇信息，请您阅览相关第三方的隐私政策。
分析性曲奇
Google Analytics
这些曲奇用于什么目的、保存多长时间?
在这些曲奇的帮助下，我们可以看到您浏览哪些页面、在我们的网页上点击了哪
里。我们可以用对此的网络统计资料来发现哪些搜索指令是没有任何结果的，以便
我们改善搜索结果。这些曲奇最多保存2年。
由谁设置的?
这些曲奇是由Deliver Dutch 为了使用Google Analytics 设置的
更多信息?
http://www.google.com/policies/privacy/
和谁分享?
我们以匿名方式分享您的信息，以便通过 Google Analytics 做分析工作。为此Deliver Dutch 和Google Analytics 签订了一份“信息处理协议”。分享您的信息时，我们为
了保护您的隐私而去除了您 IP-adres 地址的一部分。这意味着那些信息无法推导
到您，也不会被第三者利用。’ 与Google Analytics 分享信息’ 的功能也是关闭的。
Google不将其它的Google 服务与Google Analytics- 曲奇相结合使用。
什么是曲奇、Deliver Dutch 使用的曲奇有哪些功能?
什么是曲奇?
曲奇是小型的文档，当您浏览Deliver Dutch 的网页时，这些小文档就放置在您的
电脑、平板电脑或手机上。在这个文档信息的帮助下，您下次再浏览我们的网页时
会被辨认出来。
了解访客行为的分析性曲奇
有些分析性曲奇不经您的同意就可以放置，有些分析性曲奇必须经过您的同意才
可以放置。我们用这些分析性曲奇来了解网页的使用情况，以便能够调整和改善网
页内容。例如，我们可以测试网页的不同设计版本，来促进您浏览网页的便利。分析
出的资料信息不会与第三方分享。

功能性曲奇用于促进使用者的便利
功能性曲奇不经您的同意就可以放置，我们使用这些曲奇来促进您浏览Deliver
Dutch网页的便利。例如将您的购买物品存进购物车内、您浏览网页时保存您的登
录资料。

