COOKIE VOORWAARDEN PEPPER B.V.
Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw computer geplaatst worden door websites
die je bezoekt. Zo worden er bij een bezoek aan Pepper.nl cookies opgeslagen in je
browser, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend.
Pepper kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen.

Soorten Cookies
Pepper gebruikt op haar website cookies en vergelijkbare technieken van haar of
derden. Deze technieken worden om de volgende redenen gebruikt:
1. Voor functionele doeleinden: om je voorkeuren te onthouden en het gebruik van
Pepper aangenamer te maken.
2. Voor analytische doeleinden: om het gedrag van gebruikers van Pepper te
analyseren en de website en apps te verbeteren.
3. Voor advertentie doeleinden: om relevante advertenties te tonen via websites van
derden en resultaten van onze advertenties te meten.
4. Om met social media te kunnen verbinden.
Voor zover Pepper met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt,
verwerkt Pepper die conform de bepalingen van het Privacy statement.

Functionele Cookies
Met behulp van functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek
op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies
kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds
jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik
van onze website kunt maken.

Analytische Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt
zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is

aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tracking Cookies
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw
apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt
uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit
profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw
bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld
aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient
alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor je zijn.”

Social Media
Facebook plaatst ook cookies. Dankzij deze cookies kun je bijvoorbeeld foto’s uit je
Facebook profiel op je Pepper profiel plaatsen. Ook maken de Facebook cookies
mogelijk om de ‘vind ik leuk’ functionaliteit te gebruiken.

Weigeren van cookies
Houd er rekening mee dat bepaalde functies alleen beschikbaar zijn via het gebruik
van cookies. Als je besluit om geen cookies te accepteren of ze uit te schakelen, zijn
bepaalde functies op Pepper.nl niet meer beschikbaar of kun je niet meer inloggen.
Wil je het opslaan van cookies op je computer toch uitzetten? Klik hieronder het type
browser dat je gebruikt en lees hoe je cookie-instellingen kunt wijzigen.

•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

•

Opera

Wijzigingen cookievoorwaarden
Pepper behoudt zich het recht voor haar cookievoorwaarden van tijd tot tijd te
updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Je
dient deze Cookievoorwaarden dan ook regelmatig te raadplegen, zodat je op de
hoogte bent van wijzigingen.
Heb je nog steeds vragen, neem contact op met Pepper via support@pepper.nl.

