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Cookiebeleid 

 

Lees dit cookiebeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over wie wij zijn en hoe 

wij cookies gebruiken op onze websites.  

Dit beleid moet samen met ons privacybeleid worden gelezen, waarin wordt uiteengezet hoe en 

waarom wij persoonsgegevens in het algemeen verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, alsook wat 

uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en waarin details worden gegeven over hoe 

u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen in geval van een klacht. 

Wie zijn wij?  

Deze website wordt beheerd door Suntory Beverage & Food France, dat deel uitmaakt van de groep 

Suntory Beverage & Food Europe. 

Onze website  

Onze website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door 

betrouwbare derden om aanvullende producten en diensten tot uw beschikking te stellen. Deze 

andere websites van derden kunnen ook cookies of soortgelijke technologieën gebruiken in 

overeenstemming met hun eigen afzonderlijk beleid. Voor informatie over de privacypraktijken van 

deze websites van derden dient u hun respectieve beleid te raadplegen. 

Cookies  

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (computer, smartphone of ander elektronisch 

apparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website gebruikt. Wij gebruiken cookies op onze website 

om u en uw apparaat te herkennen en om bepaalde informatie over uw voorkeuren of eerdere acties 

op te slaan, zodat u kunt genieten van een betere online ervaring. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal keren dat u de website bezoekt, de pagina's die u bekijkt, de 

bezoekgegevens, de locatiegegevens en de thuisdomeinnaam van uw internetprovider controleren. 

Deze informatie helpt ons om een profiel van onze gebruikers op te stellen. Sommige van deze 

gegevens zullen geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij u niet individueel kunnen 

identificeren. 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, met inbegrip van een gedetailleerde lijst van uw 

gegevens die wij en anderen kunnen verzamelen, verwijzen wij u naar de rubriek Cookiebeleid op 

onze website. 

Toestemming met het gebruik van cookies en wijziging van de instellingen  

Wij zullen uw toestemming vragen (Toestemming) om cookies of andere soortgelijke technologieën 

op uw apparaat te plaatsen, tenzij deze cookies essentieel zijn om ons in staat te stellen een dienst te 

verlenen die u hebt gevraagd. Bijvoorbeeld om u in staat te stellen gemakkelijk te navigeren op onze 
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website en om u in staat te stellen deel te nemen aan het Spel. Deze essentiële cookies worden altijd 

ingeschakeld, aangezien onze website niet naar behoren werkt zonder deze cookies. 

U kunt elke toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies intrekken of elke andere 

voorkeur inzake cookies beheren op onze website. U kunt dan de betrokken cookies aanvaarden of 

weigeren in de rubriek "Cookiebeheerpaneel" van de cookiebanner van de website. Het kan nodig zijn 

de pagina te vernieuwen om de bijgewerkte instellingen te laten ingaan.  

Hoe schakel ik alle cookies uit en wat zijn de gevolgen daarvan?  

Indien u geen cookies wilt aanvaarden, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies (met 

inbegrip van deze die essentieel zijn voor de gevraagde diensten) niet worden aanvaard. Als u dat doet, 

kunt u niet deelnemen aan het Spel en kunt u bepaalde functionaliteiten van onze website verliezen. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Neem contact met ons op via het adres gdpr.info@suntory.com als u vragen hebt over dit 

cookiebeleid of de informatie die wij over u bewaren. 

Wijzigingen van dit beleid  

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de 

manier waarop wij onze website beheren. 
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