
Cookiestatement Donatello Piras 
 
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruik ik cookies en vergelijkbare technieken. Met 
de cookies volg ik en derde partijen soms jouw internetgedrag binnen deze site. Hiermee 
toon ik af en toe advertenties op basis van jouw interesse. Als je verdergaat op deze site 
gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk mijn cookieverklaring. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Donatellopiras.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. om websites te 
analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en jou 
op en af en toe buiten de website relevante aanbiedingen te kunnen tonen. Bij jouw eerste 
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie 
voor een toelichting deze pagina 
.  
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden 
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te 
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat 
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zowel Donatellopiras.nl 
als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google & Facebook) kunnen cookies 
plaatsen op jouw computer en andere apparaten. 
 
Donatellopiras.nl onderscheidt 3 verschillende soorten cookies: 

1. Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat 
je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken als je dat al 
eerder hebt gedaan. Transactie cookies worden gebruikt als je een boeking hebt 
gedaan, en indien van toepassing om onze partners commissies uit te betalen. 

2. Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst 
zoals Google Analytics. Hiermee kan Donatellopiras.nl het (be)zoekgedrag in kaart 
brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we jou als (potentiele) gast 
nog beter van dienst kunnen zijn. 

3. Marketing of targeting cookies worden geplaatst om jouw interesses te bewaren 
zodat op en buiten Donatellopiras.nl website aanbiedingen gedaan worden die in het 
verlengde liggen van jouw wensen/interesses. Tevens kan Donatellopiras.nl 
automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als je er al gebruik van hebt gemaakt 
of als je ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je 
vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Graag merken wij op dat je ook 
zonder cookies advertenties van Donatellopiras.nl tegen kunt komen. 

  



Heb je belang bij het plaatsen van cookies 
Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor jou 
relevant zijn. Je krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij 
jouw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij 
gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze website. Gebruik je social media, 
zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat je eenvoudig jouw 
interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen. 
 
Donatellopiras.nl streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel in het resort als op 
de website. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken. 
 
 


