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Onze webwinkel maakt gebruik van Javascripts, cookies en web bakens om het surfgedrag te
vergemakkelijken. Rico Moda Uomo B.V. (verder: Rico Moda) vindt het belangrijk dat
iedereen weet wat er op zijn/haar computer wordt opgeslagen. Hiervoor hebben we deze
cookieverklaring opgesteld. Van deze drie, zijn cookies de enigen die daadwerkelijk op de
computer worden opgeslagen.
Overige technieken om cookies te laten werken.
Web bakens
Een web baken is een transparante pixel op een website. Als deze geladen wordt, wordt
bekend hoe vaak en op welke tijdstippen de webpagina’s worden geladen. Op deze manier
valt te meten welke webpagina’s beter presteren dan anderen.
Javascript
Javascript wordt gebruikt om website interactief te maken. Het javascript zorgt er verder
voor dat het systeem de benodigde informatie kan verzamelen.
Voordelen van het accepteren van cookies.
Het Javascript, de cookies en de web bakens werken in feite dus samen om zoveel mogelijk
gebruiksgemak te creëren. Door deze technieken te accepteren zal de internetervaring op onze
pagina’s optimaal zijn. Dit betekent als bezoeker het volgende:
• Het browsen over verschillende internetpagina’s zal sneller gaan.
• Alle internetpagina’s worden goed ingeladen.
• Producten kunnen in de winkelmand geplaatst worden tijdens het winkelen.
• Advertenties zullen worden aangepast aan eerder vertoond surfgedrag en voorkeuren.
• Advertenties zullen niet continue opnieuw vertoond worden.
• Je blijft ingelogd op de website nadat je een keer bent ingelogd.
• Cookies van derden.
• Externe partijen plaatsen cookies op onze website. Welke cookies dit precies zijn en wat
zij met de gegevens hiervan doen is te lezen in het privacybeleid en de cookieverklaring
van de desbetreffende partij.
Welke cookies zijn te vinden op onze website?
Cookies zijn onder te verdelen in soorten cookies. De soorten cookies, die op onze website
staan, zijn:
• Functionele cookies
• Analytische cookies
• Advertentie cookies
• Sociale media cookies

Functionele cookies
Deze cookies houden de website functionerend. Functionele cookies plaatsen we standaard
zodat de website naar behoren blijft werken. De functionele cookies, die op onze website staan,
zijn:
• Rico Moda Uomo B.V.
• Google Tag Manager
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om gebruiksgegevens van onze website te verzamelen. Zo
kunnen we samen, met partijen die ons helpen, de website verbeteren en uiteindelijk
optimaliseren. De analytische cookies, die op onze website staan, zijn:
• Hotjar
• Google Analytics
Advertentie cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst door onszelf en door externe partijen. Wij plaatsen ook
cookies op andere webpagina’s. De informatie van deze cookies wordt gecombineerd om
advertenties zo relevant mogelijk te maken. Zo krijgen gebruikers enkel meest relevante
advertenties en wordt ervoor gezorgd dat dezelfde advertentie niet te vaak herhaald wordt. De
advertentie cookies, die op onze website staan, zijn:
• Adroll Roundtrip
• Bing Ads
• Double Click
• Facebook
Onvoorziene cookies
Doordat sommige advertenties werken met zogeheten embedded elementen valt niet altijd te
controleren welke cookies hierin geplaatst worden. Embedded elementen zijn stukken tekst,
video’s of plaatjes die door externe partijen op onze website worden geplaatst. Als er gebruik
wordt gemaakt van een cookie die niet in deze cookieverklaring voorkomt dan horen wij dit
graag. Dan kunnen wij bij de externe partij achterhalen waar deze cookie voor dient en wat deze
doet.
Cookies verwijderen of cookie-instellingen wijzigen.
Als je je cookies volledig wilt verwijderen, bepaalde sites volledig wilt blokkeren of je cookieinstellingen wilt aanpassen dan kan dit in de instellingen van je webbrowser. Per webbrowser
verschilt dit proces, de stappen per verschillende webbrowser zijn hieronder te vinden:
•
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari(iOS)

