Cookiebeleid van www.rollon.com
Dit document informeert Gebruikers over de technologieën di deze Website helpen om de
onderstaande doelen te bereiken. Zulke technologieën bieden de Eigenaar de mogelijkheid
om toegang te krijgen tot bepaalde informa e en deze op te slaan (bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een Cookie) of om middelen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script
uit te voeren) op een toestel van de Gebruiker terwijl hij in interac e treedt met onderhavige
Website.
Voor het gemak worden alle soortgelijke technologieën in onderhavig document
gegroepeerd onder de benaming "Trackers" - tenzij er duidelijke redenen zijn om een
onderscheid te maken tussen de technologieën.
Bijvoorbeeld, hoewel Cookies zowel op het web als in mobiele browsers kunnen worden
gebruikt, zou het niet correct zijn om over Cookies te spreken binnen de context van mobiele
apps, aangezien dit browsergebaseerde Trackers zijn. Om deze reden zal de term Cookies in
onderhavig document enkel worden gebruikt als deze speciﬁek is bedoeld om dat speciﬁeke
Tracker aan te duiden.
Bepaalde doelen waarvoor Trackers worden gebruikt, kunnen ook de toestemming van de
Gebruiker vereisen. Als deze toestemming wordt gegeven, kan de Gebruiker op elk moment
zijn akkoord intrekken in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig document.
Deze Website maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks worden beheerd door de
Gebruiker (de zogenaamde "ﬁrst-party" Trackers) en Trackers die diensten inschakelen die
worden verstrekt door externe par jen (de zogenaamde "third-party" Trackers). Tenzij anders
vermeld in onderhavig document, kunnen externe providers toegang krijgen tot de Trackers
die door hen worden beheerd.
De geldigheid en bewaartermijnen van Cookies en andere soortgelijke Trackers kan variëren
a ankelijk van de door de Eigenaar relevante provider vooropgestelde loop jd. Bepaalde
Cookies vervallen nadat de Gebruiker zijn browsersessie beëindigd.
Naast de bepalingen in de beschrijvingen van elk van de onderstaande categorieën, kunnen
de Gebruikers preciezere en recentere informa e betreﬀende de loop jd en andere
relevante informa e - zoals de aanwezigheid van andere Trackers - raadplegen in het
gekoppelde privacybeleid van de respec evelijke externe providers of door contact op te
nemen met de Eigenaar.

Ac viteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onderhavige Website
en de verstrekking van de Dienstverlening
Deze website gebruikt zogenaamde "technische" Cookies en andere soortgelijke Trackers om
de ac viteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website of
verstrekking van de Dienstverlening. De we elijke basis voor de werking van deze Trackers is
ons belang voor de werking van de Website op een gepaste technische en veilige manier
(Art. 6 I 1 f AVG).

Andere ac viteiten waarvoor het gebruik van Trackers is vereist
Alle Trackers die hieronder worden beschreven (binnen de categorieën "Verbetering
Gebruikerservaring", "Me ng" en "Targe ng en Adverteren", met inbegrip van hun

respec evelijke subcategorieën, zijn niet (enkel) technisch noodzakelijk, maar worden
bovendien ingezet om onze website te op maliseren, meer te leren over uw voorkeuren en
voor tracking- en/of analysedoeleinden. Deze Trackers worden ingezet op basis van uw
expliciet akkoord (Art. 6 I 1 a AVG), dat we vragen in het kader van ons toestemmingsbeheer.
U beschikt over het recht om uw akkoord op elk moment in te trekken. Houd er echter
rekening mee dat, het niet verlenen van toestemming of het intrekken van uw akkoord op
een later jds p, kan leiden tot een beperking van de toegang tot de inhoud van onze
website. De werking van de (verschillende soorten) enkelvoudige Trackers die we gebruiken,
wordt gedetailleerd beschreven in de volgende rubrieken.
Verbetering gebruikerservaring
Deze Website maakt gebruik van Trackers die een gepersonaliseerde gebruikservaring bieden
door de kwaliteit van de voorkeursbeheersop es en door interac e met externe netwerken
en pla ormen mogelijk te maken.

● Content vertonen van externe pla ormen
Dit type dienstverlening biedt u de mogelijkheid om content te bekijken die
rechtstreeks op externe pla ormen wordt gehost vanaf de pagina's van onderhavige
Website en ermee in interac e treden.
Dit type dienstverlening kan nog steeds webverkeergegevens verzamelen voor de
pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet
gebruiken.
Widget voor YouTube-ﬁlmpjes (Google Inc.)
YouTube is een visualiseringsdienst voor videocontent die wordt verstrekt door
Google Inc. Dankzij YouTube kan onderhavige Website dit soort content integreren op
zijn webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.
Vimeo-video (Vimeo, LLC)
Vimeo is een visualiseringsdienst voor videocontent die wordt verstrekt door Vimeo,
LLC. Dankzij Vimeo kan onderhavige Website dit soort content integreren op zijn
webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gegevens, Gebruikersgegevens (zoals,
bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.
Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps is een visualiseringsdienst voor kaarten die wordt verstrekt door Google
Inc. Dankzij Google Maps kan onderhavige Website dit soort content integreren op
zijn webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.
Google Site Search (Google Inc.)
Google Site Search is een geïntegreerde zoekmachine die wordt verstrekt door
Google Inc. Dankzij Google Site Search kan onderhavige Website dit soort content
integreren op zijn webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.
Xing (New Work SE)
Xing is een pla orm voor een globaal professioneel netwerk waarmee onderhavige
Website dit soort content kan integreren op zijn webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, persoonlijke basisgegevens, foto's, loca e)
Plaats van verwerking: EU – Privacybeleid
LinkedIn (LinkedIn Ireland Ulimited Company)
LinkedIn is een pla orm voor een globaal professioneel netwerk waarmee
onderhavige Website dit soort content kan integreren op zijn webpagina's.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, persoonlijke basisgegevens, foto's, loca e)
Plaats van verwerking: VS, EU – Privacybeleid
Me ng
Deze Website maakt gebruik van Trackers om het internetverkeer te meten en het gedrag
van de Gebruikers te analyseren met als doel om de Dienstverlening te verbeteren.

● Analysegegevens

De diensten in deze rubriek bieden de Eigenaar de mogelijkheid om het
internetverkeer te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de
Gebruikers op te volgen.
Google Analy cs (Google Inc.)
Google Analy cs is een webanalysedienst die wordt verstrekt door Google Inc.
("Google"). Google verwerkt de verzamelde Gegevens om het gebruik van
onderhavige Website te volgen en te bestuderen, om rapporten op te stellen over de
ac viteiten en deze te delen met andere diensten van Google.
Google mag de verzamelde Gegevens gebruiken om de adverten es van zijn eigen
adverten enetwerk te contextualiseren en personaliseren.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e). Gelieve er rekening mee te houden dat,
in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google,
niet mag worden uitgesloten dat Google uw persoonsgegevens betreﬀende uw
gebruik van onze website kan koppelen met uw Google-account, zelfs als u niet bent
ingelogd terwijl u op onze website sur , in overeenstemming met het Privacybeleid
van Google.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out.
Google Ads conversion tracking (Google Inc.)
Google Ads conversion tracking is een analysedienst die wordt verstrekt door Google
LLC of door Google Ireland Limited, a ankelijk van de loca e van waaruit
onderhavige Website wordt geraadpleegd. Deze dienst verbindt gegevens van het
Google Ads adverten enetwerk met ac es die worden uitgevoerd op onderhavige
Website.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e) in overeenstemming met het
Privacybeleid van Google.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.
HubSpot Analy cs (HubSpot, Inc.)
HubSpot Analy cs is een analysedienst die wordt verstrekt door HubSpot, Inc.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e) in overeenstemming met het
Privacybeleid van HubSpot. HubSpot kan worden gebruikt om uw ac viteiten jdens
het surfen op onze website te koppelen met gegevens over uw bedrijf die we
mogelijkerwijs verwerken. Door deze gegevens met elkaar te koppelen, kunnen we
iden ﬁceren welke producten en/of diensten interessant kunnen zijn voor uw bedrijf,
omwille van het eerdere gebruik van onze Website en onze klantgeschiedenis, en
bijgevolg om ons productpor olio en onze website te op maliseren.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out .

● Geanonimiseerde analysediensten
De diensten in onderhavige rubriek bieden de Eigenaar de mogelijkheid om, door
middel van het gebruik van externe Trackers, analysegegevens te verzamelen en te
verwerken op een anonieme manier.
Google Analy cs met geanonimiseerde IP-adressen (Google Inc.)
Google Analy cs is een webanalysedienst die wordt verstrekt door Google Inc.
("Google"). Google verwerkt de verzamelde Gegevens om het gebruik van
onderhavige Website te volgen en te bestuderen, om rapporten op te stellen over de
ac viteiten en deze te delen met andere diensten van Google.
Google mag de verzamelde Gegevens gebruiken om de adverten es van zijn eigen
adverten enetwerk te contextualiseren en personaliseren.
Deze vorm van geïntegreerde Google Analy cs anonimiseert uw IP-adres. Het werkt
door de IP-adressen van de Gebruikers uit de lidstaten van de Europese Unie of uit
andere verdragsluitende staten binnen de Europese Economische Ruimte in te
korten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres naar een Googleserver
worden verstuurd en worden ingekort in de VS.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e) die worden geanonimiseerd zoals
hierboven werd beschreven, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out.
Targe ng & Adverteren
Deze Website maakt gebruik van Trackers om gepersonaliseerde marke ng content te
verstrekken op basis van Gebruikersgedrag en om adverten es in te ze en, te dienen en te
tracken.

● Adverteren
Dit type dienstverlening zorgt ervoor dat de Gebruikersgegevens kunnen worden
gebruik voor reclamecommunica edoeleinden. Deze communica emiddelen worden
getoond in de vorm van banners en andere adverten es op onderhavige Website,
mogelijkerwijs gebaseerd op de interesses van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens worden gebruikt voor dit doel. De
informa e en voorwaarden betreﬀende het gebruik worden hieronder weergegeven.
Enkele van onderstaande diensten kunnen Cookies of andere Iden ﬁca emiddelen
gebruiken om Gebruikers te iden ﬁceren of ze kunnen gedragsma ge
retarge ngtechnieken gebruiken, i.e. adverten es weergeven die zijn afgestemd op
de interesses en het gedrag van de Gebruiker, met inbegrip van de gegevens die
worden verzameld buiten deze Website. Voor meer informa e, kan u het
privacybeleid van de relevante diensten raadplegen.
Naast de opt-ou unc es die worden geboden door elk van onderstaande diensten,

kunnen Gebruikers afzien van hun akkoord door te surfen naar de Opt-outpagina van
het Network Adver sing Ini a ve.
Gebruikers kunnen hun akkoord ook intrekken voor bepaalde adverten efunc es
door middel van de toepasselijke apparaa nstellingen, zoals de
apparaa nstellingen van mobiele telefoons en de adverten e-instellingen in het
algemeen.
Google Ad Manager (Google Ireland Limited)
Google Ad Manager is een adverten edienst die wordt verstrekt door Google Ireland
Limited waarmee de Gebruiker adverten ecampagnes kan uitvoeren in
samenwerking met externe adverten enetwerken waartoe de Eigenaar, tenzij anders
gespeciﬁceerd in onderhavig document, geen rechtstreeks verband hee . Om hun
akkoord voor het tracken door diverse adverten enetwerken in te trekken, kunnen
Gebruikers hun keuze kenbaar maken via Youronlinechoices. Om te begrijpen op
welke manier Google uw gegevens gebruikt, kan u het partnerbeleid van Google
raadplegen.
Deze dienst maakt gebruik van "DoubleClick"-Cookies, die uw gebruik van
onderhavige Website en het gedrag van de Gebruikers betreﬀende de aangeboden
adverten es producten en diensten te volgen.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de DoubleClick-Cookies uit te schakelen, door te
surfen naar: Google Ad-instellingen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e) zoals beschreven in het Privacybeleid
van Google.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

● Remarke ng en gedragstarge ng
Dit type dienstverlening biedt onderhavige Website en zijn partners de mogelijkheid
om adverten es te delen, op maliseren en dienen op basis van eerder gebruik van
onderhavige Website door de Gebruiker.
Deze ac viteit wordt vergemakkelijkt door de Gebruiksgegevens te tracken en
Trackers in te ze en om informa e te verzamelen die vervolgens wordt gedeeld met
de partners die de ac viteiten voor remarke ng en gedragstarge ng beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarke ngop e op basis van lijsten met
e-mailadressen.
Naast de opt-outop es die worden geboden door elk van onderstaande diensten,
kunnen Gebruikers afzien van hun akkoord door te surfen naar deOpt-outpagina van
het Network Adver sing Ini a ve.
Gebruikers kunnen hun akkoord ook intrekken voor bepaalde adverten efunc es
door middel van de toepasselijke apparaa nstellingen, zoals de
apparaa nstellingen van mobiele telefoons en de adverten e-instellingen in het
algemeen.

Google Ads Remarke ng (Google Inc.)
Google Ads Remarke ng is een dienst voor remarke ng en gedragstarge ng die
wordt verstrekt door Google LLC of door Google Ireland Limited, a ankelijk van de
loca e van waaruit onderhavige Website wordt geraadpleegd. Deze dienst verbindt
de ac viteit van deze Website met het Google Ads adverten enetwerk en de
DoubleClick-Cookie.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun akkoord voor het gebruik van cookies door
Google int e trekken voor de personalisering van adverten es door te surfen naar de
Google Ads-instellingen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out.
Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited)
Google Ad Manager Audience Extension is een dienst voor remarke ng en
gedragstarge ng die wordt verstrekt door Google Ireland Limited die de gebruikers
van onderhavige Website volgt en de geselecteerde adverten epartners de
mogelijkheid biedt om gerichte adverten es te tonen aan deze gebruikers via de
website.
Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
(zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, de loca e).
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt-out.
Google Display & Video 360 (voorheen bekend als Doubleclick Bid Manager)
Op deze Website gebruiken we de tool Display & Video 360 van Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, die gegevens verzamelt voor
doelen betreﬀende analyse, marke ng en op malisering, om onze marke ngac es en
onze website te verbeteren. Display & Video 360 gebruikt de verzamelde gegevens
om reclamecontacten en klikken op adverten es te koppelen met het latere gebruik
van onze website. Hiermee kan worden bepaald of Internetgebruikers die onze
adverten es hebben gezien, vervolgens ook eﬀec ef onze Website hebben bezocht
of welke producten ze interessant vinden. Hierdoor kunnen wij ons reclamebudget
eﬃciënter inze en. We kunnen de verzamelde gegevens ook inze en om
adverten es uit te werken op basis van uw interesses (bijv. de producten die u hebt
bekeken).
Online iden ﬁca ecijfers in de vorm van pseudoniemen (zoals ID's van Cookies of
IP-adressen) worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Tijdens dit proces worden
geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens, zoals namen en adressen, opgeslagen.
Alle ID die door ons worden gebruikt, bieden ons de mogelijkheid om uw
eindapparaat en uw webbrowser te herkennen. We zullen de verzamelde gegevens
niet gebruiken om u persoonlijk te iden ﬁceren als een gebruiker van onze Website,
tenzij u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Houd er rekening mee dat Google de opgeslagen gegevens kan koppelen met
bezoeken aan de website door gebruikers die zijn geregistreerd bij Google. Voor meer
informa e over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, kan u het
privacybeleid van Google raadplege via volgende link:
h ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac veEl=sign-in
Via de volgende link, krijgt u meer informa e over de manier waarop u de
verzameling van uw gegevens op uw computer of mobiel eindapparaat door Google
kan uitschakelen: h ps://support.google.com/ads/answer/7395996
Campaign Manager (voorheen bekend als DoubleClick by Google)
Onderhavige website blij de online marke ngtool van Google, Campaign Manager,
gebruiken. Campaign Manager maakt gebruik van cookies om relevante adverten es
voor de gebruikers weer te geven, verslagen over de campagnepresta es te
verbeteren of een gebruiker ertegen te beschermen dat dezelfde adverten es meer
dan eens op zijn scherm verschijnen. Google maakt gebruik van een cookie-ID om te
bepalen welke adverten es worden getoond in welke browser, waardoor kan worden
vermeden dat dezelfde adverten e meer dan één keer wordt getoond. Bovendien
kan Campaign Manager cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te
detecteren, aangezien deze relevant zijn voor vragen betreﬀende adverten es. Dit is,
bijvoorbeeld, het geval als een gebruiker een adverten e van Campaign Manager ziet
en later de website van het bedrijf dat de adverten e plaatste bezoekt en een
aankoop doet op de website. Volgens Google beva en de cookies van Campaign
Manager geen persoonlijke informa e.
Op basis van de marke ngtools die worden ingezet, zal uw browser automa sch een
rechtstreekse verbinding making met de Googleserver. We hebben geen controle
over de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die worden verzameld
door deze tool en daarom willen wij u naar ons beste weten informeren: De integra e
van Campaign Manager biedt Google de mogelijkheid om informa e te ontvangen die
u raadpleegde in een speciﬁeke rubriek van onze Website of informa e over één van
de adverten es waarop u hebt geklikt. Als u bent geregistreerd voor een dienst van
Google, kan Google het bezoek aan onze Website koppelen met uw account. Zelfs als
u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, bestaat er een mogelijkheid
dat de provider uw IP-adressen kan verzamelen en opslaan.
Bovendien bieden de cookies van Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) die
worden gebruikt, ons de mogelijkheid om te begrepen of u bepaalde ac es
betreﬀende onze website begrijpt, nadat u de Website hebt bezocht of op één van
onze schermen/video-adverten es hebt geklikt op Google of een ander pla orm via
Campaign Manager (conversietracking). Campaign Manager maakt gebruik van deze
cookie om de inhoud waarmee u interageert op onze Websites beter te begrijpen,
zodat we u op een later jds p relevante adverten es kunnen tonen.
U kan voorkomen dat u deelneemt aan dit trackingproces op verschillende manieren:
a) de conﬁgura e van een instelling in uw browserso ware, met name de
onderdrukking van externe cookies, waardoor u niet langer adverten es van externe
providers zal ontvangen; b) de uitschakeling van cookies voor conversietracking, door
de instellingen van uw webbrowser te wijzigen, zodat cookies van het domein
www.googleadservices.com worden geblokkeerd,
h ps://www.google.de/se ngs/ads; deze instelling zal worden verwijderd als u de
cookies verwijderd; c) uitschakelen van interessegerelateerde adverten es van de
provider, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link

h p://www.aboutads.info/choices; deze instelling zal worden verwijderd als u de
cookies verwijderd; d) permanente uitschakeling in de browsers Firefox, Internet
Explorer of Google Chrome, via de link h p://www.google.com/se ngs/ads/plugin;
e) de conﬁgura e van uw cookie-instellingen. Houd er rekening mee dat u in dit geval
mogelijks niet alle func es van onderhavige Website zal kunnen gebruiken.
Bovendien kan u voorkomen dat Google de gegevens die worden gegenereerd door
de cookies of uw gebruik van de website worden verzameld en u kan voorkomen dat
deze gegevens worden verwerkt, door een plug-in voor uw browser te downloaden
en installeren. Deze plug-in is beschikbaar op
h ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=nl onder
“Weergave-instellingen”, “Uitbreiding voor Campaign Manager uitschakeling”.
Voor meer informa e over Campaign Manager, raadpleeg de website
h ps://www.google.de/doubleclick en voor meer informa e over het privacybeleid
bij Google in het algemeen, ga naar: h ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Daarnaast kan u de website van het Network Adver sing Ini a ve (NAI) raadplegen
via de volgende link: h p://www.networkadver sing.org.

Uw voorkeuren beheren en uw akkoord geven of intrekken
Er bestaan verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot de Tracker te beheren
en uw akkoord te geven of in te trekken, indien van toepassing:
Gebruikers kunnen hun voorkeuren met betrekking tot Trackers beheren vanuit hun
apparaa nstellingen, bijvoorbeeld, door het gebruik van opslagruimte door Trackers uit te
schakelen.
Bovendien, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, kunnen
Gebruikers deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren te wijzigen in de
cookieverklaring of door deze voorkeuren overeenkoms g te updaten via de relevante
widget toestemmingsvoorkeuren, indien van toepassing.
Het is via de relevante browser- of apparaa unc es tevens mogelijk om Trackers die eerder
werden opgeslagen te verwijderen. Dat geldt ook voor de Trackers die worden gebruikt om
de ini ële toestemming van de Gebruiker te bewaren.
Andere Trackers in het lokaal geheugen van de browser kunnen worden verwijderd door de
browsegeschiedenis te verwijderen.
Voor de Trackers van externe par jen, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun
toestemming intrekken via de relevante opt-outlink (indien van toepassing), door de
vermelde middelen uit het privacybeleid van de externe par j in te ze en of door contact op
te nemen met deze externe par j.
Trackerinstellingen lokaliseren
Gebruikers kunnen, bijvoorbeeld, informa e vinden over de manier waarop ze Cookies
kunnen beheren in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:
● Google Chrome
● Mozilla Firefox

●
●
●
●
●

Apple Safari
Microso Internet Explorer
Microso Edge
Brave
Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde Trackercategorieën beheren die worden gebruikt in
mobiele apps, door hun toestemming in te trekken via de relevante apparaa nstellingen,
zoals de instellingen voor adverten es voor mobiele toestellen of de algemene
trackinginstellingen (Gebruikers kunnen de apparaa nstellingen openen, bekijken en
relevante instellingen opzoeken).
Speciﬁeke opt-outs voor de reclamesector
Nie egenstaande het bovenstaande, kunnen Gebruikers de instruc es van
YourOnlineChoices (EU), hetNetwork Adver sing Ini a ve (VS) en de Digital Adver sing
Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere gelijkaardige diensten volgen. Zulke
ini a even bieden Gebruikers de mogelijkheid om hun voorkeuren te tracken voor de
meeste adverten etools. De Eigenaar raadt dus aan dat de Gebruikers deze middelen
inze en, naast de informa e die wordt verstrekt in onderhavig document.
De Digital Adver sing Alliance beschikt bovendien over een app,AppChoices, waarmee
Gebruikers op interesses gebaseerde adverten es kunnen beheren op mobiele apps.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 Cap.
Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
Contactgegevens van de Func onaris voor Gegevensbescherming (e-mailadres):
dpo@rollon.com
E-mailadres om contact op te nemen met de Eigenaar: privacy@rollon.com
Aangezien het gebruik van externe Trackers via deze Website niet volledig kan worden
beheerd door de Eigenaar, zijn speciﬁeke referen es naar de externe Trackers louter
indica ef. Om volledige informa e te krijgen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om het
privacybeleid van de respec evelijke diensten van de externe par jen uit dit document te
raadplegen.
Omwille van de complexiteit met betrekking tot trackingtechnologieën, worden Gebruikers
verzocht om contact op te nemen met de Eigenaar indien ze meer informa e willen
ontvangen over het gebruik van zulke technologieën door deze Website.

Deﬁni es en juridische referen es
Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informa e waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks, onrechtstreeks of in verband
met informa e — met inbegrip van een persoonlijk iden ﬁca enummer — kan worden
geïden ﬁceerd.
Gebruiksgegevens, Gebruikersgegevens
Informa e die automa sch wordt verzameld door deze Website (of diensten van externe
par jen van deze Website), die a ankelijk van het respec evelijke privacybeleid van de
verstrekkers bijvoorbeeld kan bestaan uit: het IP-adres of de domeinnaam van de computers
die worden gebruikt door de Gebruikers die de Website bezoeken, de URI-adressen (Uniform
Resource Iden ﬁer), het jds p van het verzoek, de groo e van het bestand dat hierop werd
ontvangen, de digitale code die verwijst naar de status van het antwoord van de server
(geslaagd verzoek, foutmelding, enz.), het land van herkomst, de func es van de gebruikte
browser en het gebruikte besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende
jdsgegevens per bezoek (bijv. de jd die de Gebruiker spendeert op iedere pagina van de
Applica e) en de gegevens betreﬀende het gevolgde traject binnen de Applica e, met
bijzondere aandacht voor de opeenvolging van de bezochte pagina's en andere parameters
betreﬀende het besturingssysteem en/of de IT-infrastructuur van de Gebruiker.
Gebruiker
Het individu dat deze Website gebruikt die, tenzij anders bepaald, samenvalt met de
Betrokkene.
Betrokkene
De natuurlijke persoon waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.
Gegevensverwerker (of Toezichthouder voor Gegevensbescherming)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsdienst, het agentschap op de instelling die
Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in
onderhavig Privacybeleid.
Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsdienst of andere instelling die, apart of
samen met anderen, bepaalt voor welke doelen en middelen de Persoonsgegevens worden
verwerkt, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen betreﬀende de werking of het gebruik
van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van de Website, tenzij
anders bepaald.
De Website (of deze Applica e)
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en
verwerkt.
Dienst

De dienst die wordt verstrekt door deze Website, zoals beschreven in de rela eve termen
(indien van toepassing) en op deze website/applica e.
Europese Unie (of EU)
Tenzij anders bepaald, hebben alle referen es naar de Europese Unie die worden gedaan in
onderhavige document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Economische Ruimte.
Cookie
Cookies en Tracker die bestaat uit kleine gegevensreeksen die worden opgeslagen in de
browser van de Gebruiker.
Tracker
De term Tracker verwijst nar de technologieën - bijv. Cookies, unieke iden ﬁca enummers,
webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - waarmee de Gebruikers kunnen
worden gevolgd om, bijvoorbeeld, toegang te krijgen tot informa e op het apparaat van de
Gebruiker of om deze informa e op te slaan.

We elijke bepalingen
De privacyverklaring werd opgesteld op basis van de bepalingen van diverse we en,
waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Onderhavig privacybeleid hee uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders
vermeld in dit document.

