PRIVACY BELEID & COOKIES
(Informatie volgens art. 12, 13, 14 Verordening (EU) 2016/679 – Verslaglegging volgens art.13 –
wetsdecreet 196/2003)
Deze pagina beschrijft het privacy beleid van toepassing op BIONDAN SPA, de
verwerkingsverantwoordelijke, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zowel via
institutionele websites als tijdens de normale activiteiten. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met
betrekking tot een individuele, geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Mocht de verstrekte
informatie als onduidelijk of onvoldoende worden beschouwd, dan is het mogelijk om contact op te nemen
met de verwerkingsverantwoordelijke op de volgende manieren;
De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gebruikt door BIONDAN SPA, de
verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de beginselen voor de bescherming van
persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de Verordening GDPR 2016/679.
REGELINGEN EN DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, is het resultaat van uw vrije keuze; we hebben geen
ongeoorloofde middelen om deze informatie te verkrijgen zonder uw toestemming. De informatie die u ons
verstrekt door een e-mail te sturen en / of het registratieformulier in te vullen, wordt alleen gebruikt om
uw vragen te beantwoorden of om aan uw verzoeken te voldoen. Enkel nadat u uw toestemming heeft
gegeven, kan onze organisatie uw persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden zoals het verzenden
van promotie- en commerciële informatie of informatie met betrekking tot nieuwe aanbiedingen van
producten of diensten. Tot slot, alleen na verdere specifieke toestemming, kunnen uw persoonlijke
gegevens beschikbaar worden gesteld aan onze zakelijke partners die in staat zijn om nuttige informatie
door te geven of promotiemateriaal van uw interesse te verzenden.
De computersystemen en softwareprocedures die worden toegepast voor de functionering van deze
website, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht
impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld
om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar die door hun aard, door
verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat stellen te worden geïdentificeerd.
Deze categorie gegevens omvatten IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt
door gebruikers die verbinding maken met de site; de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI);
notatie van de gevraagde bronnen; het tijdstip van de aanvraag; de gebruikte methode voor de connectie
met de server; de grootte van het bestand dat is ontvangen; de numerieke code die de status aangeeft van
de reactie van de server (geslaagd, fout ...) en andere parameters die verband houden met het
besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte
werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen
worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische
computercriminaliteit tegen de site.
COOKIES
Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer
en deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Met de cookie
verzendt de webserver informatie naar de browser van de gebruiker (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, enz.) die op de computer van laatstgenoemde is opgeslagen en wordt deze opnieuw
gelezen en bijgewerkt telkens wanneer de gebruiker terugkeert naar de site. Op deze manier kan de
website zich automatisch aanpassen aan de gebruiker. Tijdens navigatie kan de gebruiker op zijn terminal
ook cookies van verschillende sites ("third party" -cookies) ontvangen, rechtstreeks ingesteld door de

exploitanten van genoemde websites en gebruikt voor de doeleinden en volgens de procedures die door
hen zijn gedefinieerd. Afhankelijk van hun duur, zijn ze onderverdeeld in sessiecookies (dwz de tijdelijke
cookies en de cookies die automatisch verwijderd worden van de terminal na het sluiten van de browser)
en permanente cookies (dat wil zeggen cookies die op de terminal worden bewaard tot hun vervaldatum of
annulering door de gebruiker). Afhankelijk van de functie en het gebruiksdoeleind kunnen cookies worden
onderverdeeld in technische cookies en profileercookies.
Technische cookies
Sommige cookies worden gebruikt voor het uitvoeren van computerverificatie, controlesessies en het
opslaan van specifieke informatie over gebruikers die een webpagina bezoeken. Deze cookies, de
zogenaamde technische, zijn vaak handig om u door een website te laten bladeren en alle functies te
gebruiken. Technische cookies zijn cookies waarvan het gebruik geen toestemming van de gebruiker
vereist. De analysecookies horen ook bij deze categorie. Dit zijn cookies die informatie verzamelen over het
gebruik dat een gebruiker van een website maakt en die het mogelijk maken om de werking ervan te
verbeteren. De analysecookies laten bijvoorbeeld zien welke pagina's het vaakst worden bezocht, laten u
controleren wat de terugkerende gebruikspatronen van een website zijn en helpen elke moeilijkheid te
begrijpen die de gebruiker tegenkomt tijdens het gebruik.
Profileercookies
Andere cookies kunnen daarentegen worden gebruikt om gebruikers tijdens het browsen te volgen en te
profileren, om hun bewegingen en gewoonten van surfen op het web of consumptie te bestuderen (wat ze
kopen, wat ze lezen, enz.), Ook met het doel om reclame te sturen voor gerichte diensten en gewoonte. In
dit geval spreken we van profileercookies. Het gebruik van deze cookies vereist de voorafgaande
verwerving van de toestemming uit vrije wil van de gebruiker volgens art. 7 van de EU-verordening
2016/679.
Cookies van derden
Het kan ook voorkomen dat een webpagina cookies van andere sites en inhoud bevat in verschillende
elementen die op de pagina zelf worden gehost, zoals banneradvertenties, afbeeldingen, video's, of
specifieke links naar webpagina's van andere domeinen die zich op andere servers bevinden dan waarop de
gevraagde pagina zich bevindt. Met andere woorden, deze cookies worden rechtstreeks ingesteld door
beheerders van websites of servers anders dan deze website. We spreken in deze gevallen over
zogenaamde third-party cookies, die meestal worden gebruikt voor profilering. Het gebruik van deze
cookies vereist de voorafgaande verwerving van de toestemming uit vrije wil van de gebruiker.
Soorten cookies die wij op onze site gebruiken
De meeste cookies op onze sites www.biondan.it en shop.biondan.it zijn technische cookies en worden
constant gebruikt om de service te verbeteren. Voor statistische redenen, zoals het tellen van het aantal
bezoeken op onze site. Het gebruik van de cookies is dus voornamelijk bedoeld om de navigatie te
faciliteren. De site staat ook het verzenden van de volgende third-party cookies toe. Deze cookies zijn geen
hulpmiddelen voor ons eigendom, daarom kunt u voor meer informatie de informatie en vormen van
verwerving van toestemming van derden raadplegen door op de links te klikken. Om de website te
verbeteren en te begrijpen welke onderdelen of elementen het meest worden gewaardeerd door
gebruikers, worden de cookies van derden van Google Analytics gebruikt als een anonieme en
verzamelanalyse-tool. Deze cookies zijn geen instrumenten voor ons eigendom. Voor meer informatie kunt
u de informatie van Google raadplegen. De pagina's van de website bevatten enkele widgets en knoppen
om Facebook en Google Plus te delen, zodat de gebruiker de inhoud van de website op zijn sociale kanalen
kan delen en kan communiceren met onze kanalen. Deze cookies zijn geen tools voor ons eigendom, maar
worden door Google gemaakt wanneer u de respectieve widget- of share-knop gebruikt. Ga voor meer
informatie naar de volgende informatiepagina's: Google. Sommige webpagina's bevatten video-inhoud van
YouTube erin. Door een pagina te bezoeken die een video bevat, of door erop te klikken om de video te

bekijken, kunnen cookies van YouTube worden opgeroepen. Deze cookies zijn geen hulpmiddelen voor ons
eigendom. Ga voor meer informatie naar de Google-informatiepagina. De website kan Google Adwords en
Google Remarketing-technologie gebruiken, beheerd door Google Inc. De functie Conversies bijhouden van
AdWords maakt ook gebruik van cookies om ons te helpen bij het volgen van verkopen en andere
conversies.
Cookievoorkeuren
De gebruiker kan zijn eigen cookievoorkeuren beheren via de functies die aanwezig zijn in de algemene
browsers waarmee u cookies (alle of sommige) kunt verwijderen/verwijderen of om de instellingen van de
browser te wijzigen om het verzenden van cookies of cookies te blokkeren. Beperken tot specifieke sites (in
vergelijking met anderen). Daarom is het mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren, volgens de
uitschakelprocedure die door uw browser wordt geboden. Hieronder staan de methoden voorgesteld door
de belangrijkste browsers: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari,
Google Analytics door een specifieke browser plug-in te downloaden. Voor informatie over de cookies die
zijn opgeslagen op uw terminal en deze afzonderlijk uit te schakelen, raadpleegt u de link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte Informativa.
Cookiesbeleid
Het gebruik van sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en
op de aangegeven tijd verdwijnen) is strikt beperkt tot de verzending van sessie-identificaties (bestaande
uit willekeurige nummers gegenereerd door de server) die nodig zijn voor exploratie veilige en efficiënte
site. De sessiecookies die worden gebruikt op deze site en op de sites die hierop zijn aangesloten,
vermijden het gebruik van andere technologieën die de privacy van het browsen van gebruikers in gevaar
kunnen brengen en staan niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens worden verkregen. Alleen
personen die zijn aangesteld door de schrijver Biondan Spa, de gegevensbeheerder, als
gegevensverwerkers of personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, kunnen zich bewust worden
van uw gegevens.
RECHTSGRONDSLAG
Het verstrekken van persoonlijke gegevens is slechts een faculteit en geen verplichting; de weigering om ze
te verstrekken houdt het afzien in van het ontvangen van commerciële en/of promotionele aanbiedingen.
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden
vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op
verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens in het bericht. De site heeft geen persoonlijke
gebruikersgegevens verzameld. Wij gebruiken geen cookies om informatie van persoonlijke aard door te
geven, noch worden permanente cookies van welke aard dan ook gebruikt, of systemen voor het volgen
van gebruikers.
CATEGORIEËN
Onverminderd de communicatie die wordt uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke en contractuele
verplichtingen, kunnen alle verzamelde en verwerkte gegevens exclusief voor de bovengenoemde
doeleinden worden doorgegeven aan de volgende categorieën belanghebbenden, zoals Business
Consultants en Accounting en Administratieve en leveranciers als transportbedrijven.
PERIODE
De verplichte gegevens voor contractuele en boekhoudkundige doeleinden worden bewaard gedurende de
tijd die nodig is om de commerciële en boekhoudkundige relatie uit te voeren. De gegevens van degenen
die geen producten/diensten kopen of gebruiken, zelfs als ze eerder contact hebben gehad met
vertegenwoordigers van het bedrijf, worden onmiddellijk geannuleerd of anoniem verwerkt, waar het
behoud ervan niet op andere wijze gerechtvaardigd is, tenzij het op geldige wijze is verkregen de

geïnformeerde toestemming van de belanghebbende partijen met betrekking tot een volgende
commerciële promotie of marktonderzoek.
RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE
Volgens de Europese Verordening 679/2016 (GDPR) en de nationale wetgeving, de belanghebbende kan,
op de wijze en binnen de grenzen die door de wet, gebruik maken van de volgende rechten:
- het verzoek van de bevestiging van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens (recht van
toegang);
- weet waar het vandaan komt;
- begrijpelijke communicatie ontvangen;
- informatie hebben over de logica, methoden en doeleinden van de verwerking;
- verzoeken om bijwerking, correctie, integratie, annulering, omzetting in anonieme vorm, blokkeren van
gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die welke niet langer nodig zijn voor het
nastreven van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
- in gevallen van op toestemming gebaseerde verwerking ontvangen zij hun gegevens aan de houder, in een
gestructureerde en leesbare vorm door een gegevensverwerker en in een formaat dat gewoonlijk door een
elektronisch apparaat wordt gebruikt;
- het recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit.
Verzoeken moeten naar de BIONDAN spa van de gegevensbeheerder worden gestuurd via info@biondan.it.

