
Cookiestatement Bungalow Booker B.V.  
 
 

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt 
gestuurd. Zowel Bungalow Booker  B.V. als andere partijen kunnen cookies plaatsen. 

 
Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze 
site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet  invoeren. Cookies kunnen ook worden 
gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag,relevante aanbiedingen te doen buiten de websites van 
Bungalow Booker  B.V. 

 
Er bestaan verschillende soorten cookies. Als bijlage bij dit privacy statement is een overzicht 
aangehecht waarin (i) de gebruikte cookies worden  opgesomd  (ii) wie het cookie plaatst 
(Bungalow Booker  B.V. of een derde) (iii) het doel van het betreffende cookie,(iv)  de 
bewaartermijn en (v) de gevolgen van het niet accepteren van het betreffende cookie. 

 
De meeste browsers  kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat 
u op de hoogte  wordt gesteld,wanneer u een cookie ontvangt. lnstructies met betrekking tot het 
aanpassen van de instellingen van de browser vindt  u onder 'Help' in de toolbar van de meeste 
browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk 
dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten  of elementen van de site niet optimaal 
functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. 

 
Beveiligde server 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens  te beveiligen 
tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 
Vragen? 
U mag ons om inzage verzoeken in uw  persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw 
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen,te verwijderen of af te schermen indien  deze onjuist, 
onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden  verwerkt. 

 
Als u wenst te reageren op ons cookie beleid of als u vindt  dat onze site of ons handelen hiermee 
niet in overeenstemming is,vragen wij u eveneens contact met ons op te nemen. Voor 
bovengenoemde verzoeken,vragen,klachten of reacties kunt  u  contact opnemen  met Bungalow 
Booker B.V. Postbus 480 2000 AL,Haarlem of u kunt gebruik maken van ons contact formulier op 
https://www.bungalowpecials.nl/klantenservice/contact.html 
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Bijlage 1 
 
 
 

Welke partij 
plaatst 
de gegevens 
(cookies)? 

Wat is het doel van het 
plaatsen 
van de gegevens 
(cookies)? 

Hoe lang blijven  de 
gegevens 
(cookies) 
geplaatst/bewaard? 

 
Wat is het gevolg I zijn de 
gevolgen voor u als u de 
cookie niet accepteert? 

 
Tradedoubler 

Tracken van 
salesgegevens t.b.v. 
Uitbetaling fees aan 
affiliate netwerken en 
registreren van 
spaarpunten klant. 

 
30 dagen 

lndien u gebruik maakt van 
externe spaarprogramma's 
worden verdiende punten 
hiervoor niet geregistreerd 

 
M4N 

Tracken van 
salesgegevens t.b.v. 
Uitbetaling fees aan 
affiliate netwerken en 
registreren van 
spaarpunten klant. 

 
30 dagen 

lndien u gebruik maakt van 
externe spaarprogramma's 
worden verdiende punten 
hiervoor niet geregistreerd 

 
Tradetracker 

Tracken van 
salesgegevens t.b.v. 
Uitbetaling fees aan 
affiliate netwerken en 
registreren van 
spaarpunten klant. 

 
30 dagen 

lndien u gebruik maakt van 
externe spaarprogramma's 
worden verdiende punten 
hiervoor niet geregistreerd 

Daisycon Tracken van 
salesgegevens t.b.v. 
Uitbetaling fees aan 
affiliate netwerken en 
registreren van 
spaarpunten klant. 

 
30 dagen 

lndien u gebruik maakt van 
externe spaarprogramma's 
worden verdiende punten 
hiervoor niet geregistreerd 

Google 
(Analytics/Adword 
s) 

Wordt gebruikt om 
gebruikerservaring te 
verbeteren, 
advertenties op m.aat af 
te stemmen en beter 
inzicht te verkrijgen in 
bezoekersgedrag. 

 
 
 
 

30 min - 2 jaar 

Uw anonieme  data wordt 
niet meer meegenomen bij het 
verbeteren van de 
gebruikerservaring op deze 
website. 

Omniture Wordt gebruikt om 
jouw interesses zo goed 
mogelijk op het aanbod 
te Iaten aansluiten. 

 
 
 
verwijdert aan einde 

sessie - 5 jaar 

Uw interesses sluiten niet 
goed aan op het aanbod. 
BungalowSpecials.nl kan de 
gebruikerservaring van de 
gebruikte kanalen niet 
verbeteren. 

Visual Website 
Optimizer 

Usability en 
bezoekersgedrag 
worden getest. 

 
verwijdert aan einde 

sessie - 100 dagen 

Dit heeft geen gevolgen voor 
u als bezoeker. 

Facebook Onthoud login data,je 
kunt een pagina 
sharen en liken 

verwijdert aan einde 
sessie - 2 jaar 

Onthoud geen login data en u 
kunt een pagina niet 
sharen of liken via Facebook 
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Twitter Wordt gebruikt om met 
andere mensen 
pagina 's op internet te 
delen. 

 
verwijdert aan einde 

sessie - 2 jaar 

U kunt geen internetpagina 's 
met andere mensen delen. 

Google plus Je kunt de website aan 
andere mensen 
aanbevelen door net 
een +1te geven. 

 
verwijdert aan einde 

sessie - 2 jaar 

U kunt de website niet aan 
andere mensen aanbevelen. 

Criteo Het doen van gerichte 
aanbiedingen van 
BungalowSpecials.nl op 
sites van derden. 

 
 

1dag- maximaal 6 
maanden 

U ontvangt geen gerichte, 
voor u interessante, 
aanbiedingen van Bungalow 
Booker B.V. op websites van 
derden. 

Bungalowpecials
.nl - 
fingerprinting 

Wordt gebruikt om onze 
website  zo goed 
mogelijk op jouw 
systeem instellingen af 
te stemmen. 

 
 
 

365 dagen 

De gebruikerservaring kan 
afwijken van wat u gewend 
bent. 

Bungalowspecial
s.nl - last cookie 
count 

Tracking van 
salesgegevens t.b.v. het 
uitbetalen van fees. 

 
 

90 dagen 

lndien u meedoet aan externe 
spaarprogramma 's dan 
worden de verdiende punten 
hiervoor niet geregistreerd 

Bungalowspecial
s.nl - sessie ID 
cookie 

Middels het sessie ID 
cookie wordt de relatie 
gelegd met gegevens in 
de database welke 
tijdens de sessie zijn 
vastgelegd. Zoals het 
bungalowpark  in jouw 
'winkelmand'. Dit is 
noodzakelijk om te 
bestellen. 

verwijdert aan einde 
sessie 

Er kan geen relatie worden 
gelegd met de gegevens in 
de database die tijdens de 
sessie zijn vastgelegd. 
U kunt geen bestellingen 
plaatsen. 

 


