Privacy- en Cookiebeleid
Carte Colori gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De door u ingevulde persoonsgegevens zullen
uitsluitend gebruikt worden om met u in contact te treden naar aanleiding van een door u gestelde vraag
aan Carte Colori of een door u gedane bestelling van proefpotjes en/of kleurenkaarten van Carte Colori.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie
en/of aanbiedingen. Dit doen wij alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verder
kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe
een e-mail met uw persoonsgegevens aan info@cartecolori.nl
Uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden door Carte Colori vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorverkocht aan
derden voor commerciële doeleinden.
Carte Colori besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Carte Colori is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede
technische storingen.
Cookies
Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de
hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. Cookies kunnen uw computer of
de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies identificeren geen personen, maar wel
computers van gebruikers. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een
bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegegevens over het gebruik van
de website worden verzameld.
Via de site van Carte Colori worden cookies geplaatst door het bedrijf Google. Wij gebruiken deze cookies
om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische
informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.
Social media buttons
Op onze website vindt u buttons om webpagina’s te promoten op Facebook, Instagram en Pinterest. Deze
buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de
cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s
die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd
hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag
welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is
en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.
Afmelden cookies
U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren.
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.
Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.

Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook
aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op
Browsegegevens wissen…Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt
staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Carte Colori behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

