
FIESTA MACUMBA  

Cookieverklaring 

1. COOKIEBELEID 

Deze verklaring legt uit hoe Fiesta Macumba cookies en andere technologieën gebruikt voor 
onze bedrijfsactiviteiten. Dit omvat het gebruik van cookies op de websites van Fiesta 
Macumba, de webshops van onze venuepartners waar je tickets voor evenementen kunt 
kopen en direct mailcommunicatie (bijv. nieuwsbrieven) of elke andere website- of mobiele 
applicatie die wij aanbieden, onderhouden of beheren (de ''Communicatiekanalen''). 
Deze verklaring legt uit wat cookies zijn, waarom we deze gebruiken en je rechten om ons 
gebruik hiervan te beheren.  

Sommige cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels tags en click redirects die 
in dit Cookiebeleid worden beschreven, verzamelen persoonsgegevens of informatie die 
persoonsgegevens worden als we die combineren met andere informatie. Hoe we jouw 
persoonsgegevens verwerken lees je in ons [Privacystatement]. 

2. WAT ZIJN COOKIES? 

Cookies, pixel tags of click redirects zijn kleine bestandjes of stukjes code die informatie 
opslaan en bewaren over jouw gebruik van onze Communicatiekanalen. Cookies worden 
breed gebruikt door online dienstverleners om bijvoorbeeld websites en applicaties te 
laten draaien of om efficiënter te browsen en om informatie te geven voor rapportages. 

3. WELKE COOKIES GEBRUIKT FIESTA MACUMBA? 

Cookies zijn te onderscheiden naar type en door welke partij ze plaatst.  

Cookies die wij plaatsen zijn first-party cookies en we gebruiken deze bijvoorbeeld om 
informatie over jou te onthouden, zoals taalvoorkeur of inloggegevens. We gebruiken ook 
cookies van andere partijen, zogenaamde third-party cookies. Dit zijn cookies van een 
ander domein dan het Communicatiekanaal dat je gebruikt. We gebruiken deze 
bijvoorbeeld voor advertenties en marketing. 

Fiesta Macumba onderscheidt verder 3 typen cookies: 

- Stikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor de uitvoering van onze websites. Met 
deze cookies kan je sneller zoeken en gemakkelijker browsen, bijvoorbeeld door je 
taalvoorkeur te onthouden. Ze zijn noodzakelijk voor het verifiëren van je identiteit 
wanneer je inlogt, maar je kan je browser zo instellen dat deze cookies worden 
geblokkeerd of dat je een melding hierover krijgt. Dan kan het wel zo zijn dat sommige 
delen van de website niet werken. 

- Analytische cookies zijn anonieme cookies die informatie verzamelen over de manier 
waarop bezoekers onze websites gebruiken (bezochte pagina's, gemiddelde duur van 
het bezoek, etc.) Hiermee kunnen we de prestaties van onze website meten en 
verbeteren. Deze cookies geven ons ook inzicht welke pagina's het meest en minst 
populair zijn en meten hoeveel bezoekers de website trekt. Alle informatie die deze 
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https://fiestamacumba.nl/wp-content/uploads/2019/07/Privacy-Statement-Fiesta-Macumba.pdf


cookies verzamelen, is geaggregeerd en daardoor anoniem. Als je niet toestaat dat wij 
deze cookies gebruiken, kunnen wij de effectiviteit van onze website niet meten.  

- Marketing Cookies kunnen worden gebruikt om je online voorkeuren of surfgedrag te 
registreren. Hiermee analyseren we je gebruik van onze producten, diensten of 
applicaties en deze te gebruiken voor onze promotie- en marketingactiviteiten (inclusief 
gerichte reclames op basis van je internetgedrag).  Er zijn: 

▪ Marketing- en gepersonaliseerde cookies verzamelen informatie over je 
internetgedrag om advertenties of content aan te bieden waarvan we denken dat je 
die misschien interessant vindt. We werken ook met derde partijen om je 
interesses af te leiden en gerichte online advertenties aan te bieden; 

▪ Tracking-cookies worden gebruikt om je internetgedrag te volgen op een of meer 
websites en op basis daarvan persoonlijke aanbiedingen te doen; 

▪ Social media-cookies worden gebruikt om informatie te delen met social 
mediapartijen, zoals Facebook, Instagram of Twitter. 

4. HOELANG WORDEN COOKIES OPGESLAGEN? 

Tijdelijke cookies worden tijdelijk in je browser of applicatie opgeslagen. Zodra je je 
browser of applicatie sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. 

Permanente cookies blijven op je apparaat opgeslagen, zelfs als je je browser of 
applicatie hebt afgesloten. Permanente cookies zorgen ervoor dat je bij een volgend bezoek 
aan de website wordt herkend. Ze blijven tot de vervaldatum op je apparaat geïnstalleerd, 
totdat er een nieuwe versie van de cookie wordt geïnstalleerd of totdat je ze handmatig 
verwijdert. 

5. HOE KUN JE JE COOKIEVOORKEUREN WIJZIGEN?  

Bij het bezoeken van onze website kan je zelf je cookie instellingen bekijken en aanpassen. 
Klik [hier] voor een lijst van de cookies die we gebruiken.  

Je kan daarnaast alle cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kunt ook altijd 
geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen.  

Als je een voorkeur selecteert op een website van Fiesta Macumba, dan is deze voorkeur 
van toepassing op alle websites met die specifieke URL in de adresregel. Er is een aparte 
keuze voor alle andere websites van Fiesta Macumba. Als je meer browsers gebruikt (bijv. 
Chrome, Safari of Microsoft Edge) dan moet je voor elke browser apart een voorkeur 
instellen. 

6. DO NOT TRACK 

Bij bepaalde browsers kun je ervoor kiezen om niet gevolgd te worden door websites (''Do 
not track'') Fiesta Macumba hanteert alleen een eigen cookiesysteem en ondersteunt geen 
''Do not track'' opties.
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