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Privacy Cookies  

De website van Vinoviccio maakt gebruik van een dienst genaamd Google Analytics, een webanalyse-service 
die wordt aangeboden door Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe 

bezoekers deze website gebruiken (zie ook Google's privacystatement). De gegevens die hiermee worden 
verzameld worden anoniem verzameld en hebben tot doel om de website nog gebruikersvriendelijker te maken 

en onze dienstverlening te optimaliseren. U heeft de keuze om de cookies te accepteren of niet. Wanneer u in 
het verleden de cookies hebt toegestaan maar dit niet meer wilt dan kunt u deze uitschakelen. Bekijk hiervoor 

de handleiding van uw webbrowser. Wij vinden uw privacy belangrijk. Uw persoonlijke gegevens worden dan 
ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene verordening 

gegevensbescherming ook bekend als AVG. Welke gegevens registreren wij allemaal? Uiteraard alleen de 
toegestane gegevens zoals: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Uw 

gegevens worden opgeslagen met als doel het kunnen beantwoorden van uw informatieverzoek of het realiseren 
van uw aanvraag. Met deze persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.  

 

Persoonlijke gegevens 

Wanneer u via onze website een contact formulier hebt ingevuld dan worden de door uw ingevulde gegevens 
opgeslagen in ons systeem. Wilt u graag inzicht in de gegevens die wij over u hebben? Of wilt u dat wij uw 

gegevens verwijderen uit onze database? Dat kan. U kunt ons mailen met het verzoek om uw gegevens te 
verwijderen of aan te passen via info@vinoviccio.com. Dit kan uiteraard ook telefonisch via +31(0)88 – 

8200372.  
 

De website van Vinoviccio 

 Op de website van Vinoviccio worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, 

bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte 
pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting 

van de website te optimaliseren. Op deze manier kan Vinoviccio haar diensten en informatieverstrekking 
optimaliseren.  

 

Disclaimer  

Vinoviccio B.V. wijst u ten aanzien van de website https://www.vinoviccio.nl op het volgende: De website en 
alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Vinoviccio B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten 

daarvan te kopiëren of vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vinoviccio B.V.. 
Deze toestemming heeft betrekking op commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt 

door Vinoviccio met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie 
die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

 
 


