1001PNEUS
Privacybeleid

1001pneus stelt privacy en respect voor uw gegevens centraal.
Wij beschermen uw privacy door te zorgen voor de bescherming, vertrouwelijkheid, onveranderlijkheid, beschikbaarheid en
veiligheid van de gegevens die u ons via al onze communicatiekanalen toevertrouwt.
Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om (i) u duidelijke en transparante informatie te verschaffen over hoe uw Gegevens
zullen worden verwerkt, (ii) alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw Gegevens te
beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of inzage door een ongeautoriseerde derde partij, (iii) uw Gegevens slechts
te bewaren voor de tijd die nodig is voor de gespecificeerde verwerking en (iv) u te allen tijde de mogelijkheid te bieden om u
toegang te krijgen tot uw Gegevens die wij verwerken.
Om deze doelstellingen te bereiken, voeren wij passende technische en organisatorische maatregelen uit om ervoor te zorgen dat
de verwerkingsactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
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WOORDENLIJST

Voor een goed begrip van dit privacybeleid volgen hier enkele sleutelbegrippen:
Persoonsgegevens: alle informatie die direct of indirect een natuurlijke persoon identificeert (bijvoorbeeld uw naam, emailadres, factuurgegevens, telefoonnummer, geboortedatum).

Recht op inzage: u heeft het recht om ons te vragen om te bevestigen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt
en, zo ja, om inzage te krijgen tot deze gegevens en:
-

de redenen waarom wij uw persoonsgegevens bewaren;
de categorieën gegevens die we bewaren;
ons gebruik van uw persoonsgegevens;
wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens (en hun locatie);
waarheen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;
de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens;
indien u ons niet rechtstreeks uw persoonegegevens heeft verstrekt, hoe wij deze hebben verkregen;
uw rechten onder de toepasselijke wetgeving en de mogelijkheid om de verwerking te beperken;
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

of we uw persoonsgegevens gebruiken voor automatische besluitvorming en hoe we dat doen.
Recht op verwijdering: u heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
Recht op beperking: u heeft het recht om een organisatie te vragen het gebruik van sommige van uw gegevens tijdelijk te
bevriezen, met name tijdens het onderzoek van uw verzoek om een ander recht uit te oefenen.

Recht op bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van sommige van uw gegevens door een organisatie
door middel van een opgave van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Recht op overdraagbaarheid: u kunt verzoeken om de mededeling van een deel van de door u aan ons verstrekte gegevens in
een machineleesbaar formaat, maar ook om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij van uw keuze.

Recht op rechtzetting: u kunt verzoeken om rechtzetting van onjuiste of onvolledige informatie over uzelf (bijv. een onjuist
adres).

Doel: het doel verwijst naar het hoofddoel dat wordt nagestreefd bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw
persoonsgegevens worden gebruikt voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

Basis van de verwerking: voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft 1001Pneus de volgende rechtsgrondslagen:
-

Uw toestemming: u stemt uitdrukkelijk in met onze verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel.

-

De uitvoering van het contract: wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van het met u gesloten contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden
genomen. Bijvoorbeeld om de levering van de bestelling te beheren.

-

Naleving van een wettelijke verplichting: de verwerking van uw gegevens kan ons door de wetgever worden opgelegd.
Bijvoorbeeld de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

-

Ons rechtmatig belang: de verwerking van uw gegevens kan noodzakelijk zijn om ons rechtmatig belang na te streven.
Bijvoorbeeld, de strijd tegen fraude.

Betrokken persoon: dit Privacybeleid is op u van toepassing als u een van de volgende personen bent:
-

Klant van 1001PNEUS, d.w.z. de persoon die via de Website een bestelling heeft geplaatst,

-

Prospect van 1001Pneus, d.w.z. de persoon die een account op de Website heeft aangemaakt zonder een bestelling te
plaatsen,
en bezoeker van 1001Pneus, d.w.z. de persoon die op de Website surft zonder een klantenaccount aan te maken of een
bestelling te plaatsen.

Verantwoordelijke voor de verwerking: dit is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie
die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt. 1001Pneus is grotendeels
verantwoordelijk voor het grootste deel van de verwerking ervan.

Sub-doelen: hier informeren wij u nauwkeuriger over alle operaties die bijdragen aan hetzelfde doel.
Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen wordt
uitgevoerd en wordt toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, doorgeven door middel van doorzending, verspreiden of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, matching of onderlinge koppeling, beperking, schrapping of vernietiging.

Overdracht van gegevens: elke mededeling, kopie of verplaatsing van persoonsgegevens die bestemd zijn voor verwerking in
een land buiten de Europese Unie.

1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN ZIJN FBP
CARYA SASU (hierna "1001pneus") is een vereenvoudigde eenpersoonsvennootschap op aandelen met een kapitaal van €
2.001.000,00, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Bordeaux onder het nummer 842 953 234, met
maatschappelijke zetel te 120/126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux.
1001pneus beheert de 1001pneus-website (hierna de "Website") en verwerkt als zodanig uw Gegevens op verschillende manieren
als beheerder.
De FBP van 1001Pneus zorgt ervoor dat de gegevensverwerking voldoet aan de eisen van de 1001Pneus. U kunt contact met hem
opnemen:
-

per e-mail naar dpo@1001pneus.fr
of per post aan 1001Pneus, functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens, 4-6 cours de l'intention, 33000
Bordeaux.

2. DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR 1001PNEUS
Wij verwerken uw gegevens voor de doeleinden die in de volgende tabel zijn uiteengezet ( voor een duidelijk begrip van de
tabel, zie de verklarende woordenlijst aan het begin van het beleid):

Doelen van de verwerking

Sub-doelen

Grondslag van de
verwerking

Verwerking nr. 1: navigeren op de

-

Uw toestemming

Aanmaken van klantenaccount

Ons rechtmatig belang

Beveiliging van klantenaccounts
Beheer van gebruikersgegevens

Ons rechtmatig belang

Beheer van de dienst voor verkoop op afstand (VOA)

Ons rechtmatig belang

Klantrelatiebeheer via sociale netwerken

Ons rechtmatig belang

Beheer van de logistiek, het transport en de leveringen als
gevolg van de verkoop

Uitvoering van de
overeenkomst

Het beheer van de betaling van de bestellingen
Klantrelatiebeheer (KRB), dienst na verkoop (DNV) en
bemiddelingsservice

Uitvoering van de
overeenkomst
Uitvoering van de
overeenkomst

Beheer van het terugroepen van producten

Wettelijke verplichting

-

Uitvoering van de
overeenkomst
Uw toestemming

Website van 1001pneus
Verwerking nr. 2: aanmaken en
beheren van uw klantenaccount

Verwerking nr. 3: verwerking van uw
bestellingen

Verwerking nr. 4: gespreide betalingen
Verwerking nr. 5: beheer van

-

De beveiliging van betalingen

Ons rechtmatig belang
Uitvoering van de
overeenkomst
Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Opsporing en preventie van fraude

Ons rechtmatig belang

Beheer van de terugvordering

Uitvoering van de
overeenkomst

-

klantenbeoordelingen
Verwerking nr. 6: Terugvordering van
betalingen en fraudebestrijding

Uitvoeren van wervingsacties

Uw toestemming
Ons rechtmatig belang
Ons rechtmatig belang

De uitwerking van de handelsstatistieken
Prospectie door ons of door partners van klanten- en
prospectiedossiers
Het beheer van marketing/commerciële prospectie acties in
verband met het gebruik van de Website van 1001pneus.
De organisatie van wedstrijden, loterijen of andere
promotionele activiteiten, met uitzondering van online gokken
en kansspelen.
Optimalisatie en personalisering van het commerciële aanbod

Verwerking nr. 7: de
beheersactiviteiten van het
reclamenetwerk van 1001pneus

Evaluatie van de prestaties van de garages
Verwerking van de bestellingen

Verwerking nr. 8: de garages van

Uw toestemming
Ons rechtmatig belang
Uw toestemming
Ons rechtmatig belang
Uw toestemming
Ons rechtmatig belang
Uw toestemming
Ons rechtmatig belang
Uitvoering van de
overeenkomst
Uitvoering van de
overeenkomst
Ons rechtmatig belang

1001pneus

Beheer van klanten

Verwerking nr. 9: beheer van de

Beheer van de communicatie via Facebook en Twitter
Om toegang te krijgen tot het privacybeleid van Facebook klik
hier:
https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Beheer van commentaren gepubliceerd op de blog van
1001pneus

Ons rechtmatig belang

Detecteren van interne en externe bedreigingen

Wettelijke verplichting

Controleren of de activiteiten binnen het informatiesysteem in
overeenstemming zijn met de voorschriften

Ons rechtmatig belang

chat/opmerkingen

Verwerking nr. 10: het waarborgen van
de veiligheid van de
informatiesystemen

Ons rechtmatig belang

3. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS?
Verschillende interne afdelingen van 1001pneus kunnen toegang hebben tot uw gegevens.
Wij delen uw gegevens niet met derden (met uitzondering van de interne diensten van 1001pneus in verband met de
verwerking) behalve in de volgende specifieke omstandigheden.

Doelen van de verwerking

Ontvanger van de Gegevens

Overdracht buiten de EU

Verwerking nr. 1: navigeren op

Dienstverleners gespecialiseerd in het beheer van
cookies

-

-

-

Dienstverleners gespecialiseerd in banktransacties (bv.
banken, betalingsdienstaanbieders)
Dienstverleners gespecialiseerd in het beheer van
klantenrelaties (bv. callcenters)

-

de Website van 1001pneus
Verwerking nr. 2: aanmaken en
beheren van uw
klantenaccount

Verwerking nr. 3: verwerking
van uw bestellingen

Dienstverleners gespecialiseerd in dienst na verkoop
(bv. reparatiecentra)
Dienstverleners gespecialiseerd in de levering van
garantie- of verzekeringsproducten (bv. verzekeringen,
makelaars)
Dienstverleners gespecialiseerd in de levering van
producten (bv. dragers, magazijnen en relaispunten)

Externe dienstverleners gespecialiseerd in
het beheer van klantenrelaties
(Madagaskar)
-

-

Verwerking nr. 4: gespreide
betalingen

Verwerking nr. 5: beheer van
klantenbeoordelingen
Verwerking nr. 6:
Terugvordering van betalingen
en fraudebestrijding

Verwerking nr. 7: de
beheersactiviteiten van het

Dienstverleners gespecialiseerd in IT-ontwikkeling

-

Dienstverleners gespecialiseerd in betalingen en
transacties (bv. banken, betalingsdienstaanbieders)
Dienstverleners gespecialiseerd in klantervaring en
business process management (bv. : callcenters)

-

Dienstverleners gespecialiseerd in het verzamelen en
verwerken van beoordelingen van klanten

Externe dienstverleners gespecialiseerd in
het beheer van klantenrelaties
(Madagaskar)
-

Dienstverleners gespecialiseerd in banktransacties (bv.
banken, betalingsdienstaanbieders)
Dienstverleners die gespecialiseerd zijn in
terugvorderingen
Administratieve en overheidsinstanties

-

Bepaalde klanten van het advertentienetwerk en
adverteerders

-

-

-

Aanbieders gespecialiseerd in elektronisch
berichtenverkeer (Facebook, Twitter)

Om toegang te krijgen tot het
privacybeleid van Facebook klik hier:
https://frfr.facebook.com/privacy/explanation
-

-

reclamenetwerk van
1001pneus
Verwerking nr. 8: de garages
van 1001pneus
Verwerking nr. 9: beheer van
de chat/opmerkingen
Verwerking nr. 10: het

-

waarborgen van de veiligheid
van de informatiesystemen
Aangezien sommige van onze dienstverleners zich in landen buiten de Europese Unie ("Derde Landen") bevinden, geven wij een
deel van uw gegevens door aan derde landen.
Dit kan met name het geval zijn voor derde landen waarvan de Europese Commissie de mate van naleving niet heeft
beoordeeld.
In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat deze overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving en
garanderen wij een adequaat niveau van bescherming van uw privacy en fundamentele rechten (met name door het gebruik van
modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).
Op eenvoudig verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming (bij 1001Pneus, functionaris voor de bescherming van
persoonsgegevens, 4-6 cours de l'intentionance, 33000 Bordeaux), kunnen wij u meer informatie over deze overdrachten
verstrekken, evenals een kopie van de documenten die de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie toestaan.
4. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Uw gegevens worden verzameld door 1001pneus gedurende de tijd die nodig is om de in paragraaf 2 van dit document
genoemde verwerkingen uit te voeren.
De belangrijkste categorieën Gegevens die door 1001pneus worden verzameld, worden gedurende de volgende periodes
bewaard:
Doel van de verwerking

Bewaartermijn in het huidige archief

Bewaartermijn in het tussenarchief

Verwerking met betrekking tot de

13 maanden na het verzamelen van de Gegevens

-

Verwerking met betrekking tot de
Prospecten

3 jaar vanaf het laatste contact van de prospect

-

Verwerking met betrekking tot de

5 jaar vanaf het einde van het gebruik van de
bestellingen van de klant

5 jaar vanaf het einde van de
bewaring van de huidige archieven

5 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie

5 jaar vanaf het einde van de
bewaring van de huidige archieven.

Gedurende de geldigheidsduur van de
kredietkaart plus één dag

-

Bezoekers

bestellingen
Verwerking met betrekking tot de
Klanten
Verwerking met betrekking tot
bankpassen

We beschrijven ook de tijdslimieten voor het verlopen van cookies in Deel 7 van het Privacybeleid dat is gewijd aan cookies.
5. HOE UW RECHTEN UITOEFENEN?
Om uw rechten met betrekking tot de door 1001pneus uitgevoerde verwerkingen uit te oefenen, gelieve uw verzoek (met
vermelding van uw e-mailadres, naam, voornaam, postadres en een kopie van uw identiteitsdocument) te richten aan de
functionaris voor gegevensbescherming van 1001pneus, wiens contactgegevens in paragraaf 1 van dit beleid worden vermeld.
Wij sturen u een antwoord binnen één (1) maand na de datum van ontvangst van uw verzoek. Deze deadline kan worden verlengd
met twee (2) extra maanden afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.
In het belang van de transparantie vindt u hieronder een tabel met een overzicht van uw rechten volgens de verschillende
verwerkingsprocessen.
Voor een goed begrip van deze tabel geven wij u aan het begin van het beleid een verklarende woordenlijst.
Uw rechten
Het recht op inzage

De uitoefeningsvoorwaarden
-

Het recht op rechtzetting

-

Het recht op beperking

Het is belangrijk op te merken dat dit recht alleen van toepassing is als:
-

-

u de juistheid van uw gegevens betwist voor de duur van de tijd die ons
in staat stelt de juistheid ervan te controleren,
u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken en dat
u verlangt dat het gebruik ervan wordt beperkt in plaats van verwijderd,
wij uw Gegevens niet langer nodig hebben voor de in lid 2 genoemde
doeleinden, maar dat ze nog steeds noodzakelijk zijn voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten,
in het geval dat u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te
tekenen tijdens de periode van de veriﬁcatie over de vraag of de
legitieme gronden die wij nastreven prevaleren boven de uwe.

De betrokken verwerkingen
Elke verwerking van
persoonsgegevens
Elke verwerking van
persoonsgegevens
Verwerking gebaseerd op:
- de uitvoering van de
overeenkomst
- uw toestemming
- ons rechtmatig belang

Verwerking gebaseerd op:

Het recht op verwijdering
In de volgende gevallen heeft u het recht om een organisatie te vragen uw
persoonsgegevens te verwijderen:
- Uw gegevens worden gebruikt voor prospectiedoeleinden;
- De Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze
oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt;
- U trekt uw toestemming in of heeft bezwaar gemaakt tegen de
verwerking van uw gegevens;
- Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt;

-

de uitvoering van de
overeenkomst

-

uw toestemming

-

ons rechtmatig belang

-

-

Het recht op bezwaar

Uw gegevens werden verzameld toen u minderjarig was in het
kader van de informatiemaatschappij (blog, forum, sociaal netwerk,
website...);
Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

In geval van een verzoek om uw gegevens te verwijderen, kan 1001pneus
ze niettemin bewaren in de vorm van een tussentijds archief, gedurende de
periode die nodig is om aan zijn wettelijke, boekhoudkundige en fiscale
verplichtingen te voldoen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor
commerciële prospectiedoeleinden.

Verwerking op basis van
onze rechtmatig belang.

Als u zich zorgen maakt over:
-

prospectie per e-mail:
o door te klikken op de hyperlinks "Beheer mijn abonnementen"
of "Uitschrijven" in elke nieuwsbrief
o of door direct naar uw 1001pneus klantenaccount te gaan en
op de link "Mijn privacyopties" te klikken.

Het recht op overdracht

-

Verwerking gebaseerd op:
-

uw toestemming

-

de uitvoering van de
overeenkomst

Het recht om de
toestemming in te
trekken

De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de
rechtmatigheid van de verwerkingen die vóór de intrekking van uw
toestemming zijn uitgevoerd.
U heeft het recht om specifieke en algemene post-mortem richtlijnen te
formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie
van uw Gegevens.

Het recht om postmortem richtlijnen te
formuleren

Bij gebrek aan een richtlijn kunnen uw erfgenamen contact opnemen met
1001pneus om:
-

Het recht om een klacht in
te dienen

toegang te krijgen tot de Gegevensverwerking die "de organisatie en
afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" mogelijk maakt.
en/of om uw Account op de Website te sluiten en/of om zich te
verzetten tegen de verdere verwerking van uw Gegevens.

In ieder geval heeft u de mogelijkheid om ons op elk moment te laten
weten dat u in geval van overlijden niet wenst dat uw Gegevens aan een
derde partij worden doorgegeven.
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde
toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL: www.cnil.fr)

Verwerking op basis van uw
toestemming.

Elke verwerking van
persoonsgegevens

Elke verwerking van
persoonsgegevens

6. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING
Wij voeren besluiten uitsluitend uit op basis van een geautomatiseerde verwerking (in het bijzonder profilering) die
rechtsgevolgen hebben of voor u belangrijke gevolgen hebben.
Deze beslissingen zijn noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons.

Zo implementeren we een geautomatiseerd besluit om klanten en bestellingen die in aanmerking komen voor een "gespreide
betaling" te identificeren.
Dit besluit is gebaseerd op de analyse van verschillende variabelen die met name betrekking hebben op het soort producten of
diensten dat wordt besteld en het profiel van de klant.
Indien wij met betrekking tot deze variabelen van mening zijn dat het risico van fraude en/of niet-betaling te groot is, wordt u een
dergelijke betalingswijze niet aangeboden.
Met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen en profilering verzekeren wij u van uw recht op menselijke tussenkomst, het
recht om uw standpunt kenbaar te maken aan de aangewezen instantie voor de verwerking van uw dossier en het recht om de
automatische beslissing te betwisten die tegen u is gericht.
7. COOKIES
Deze rubriek is gewijd aan ons beheerbeleid met betrekking tot de cookies op onze website www.1001pneus.com.
Ze stelt u in staat om meer te weten te komen over de herkomst en het gebruik van de informatie die wordt verwerkt wanneer
u onze website bezoekt en over uw rechten.
7.1 WAT IS EEN COOKIE?
Wanneer u een website bezoekt, kan een website-uitgever, zoals 1001pneus, afhankelijk van uw keuze, een tekstbestand op
uw apparaat (computer, smartphone, tablet) plaatsen via uw browser.
Dit tekstbestand is een cookie. Het zal 1001pneus, tijdens de geldigheidsduur of de registratie van de cookie (13 maanden),
toelaten om uw apparaat te identificeren tijdens uw volgende bezoeken.
Alleen de uitgever van een cookie mag de informatie in de cookie lezen of wijzigen.
Hieronder vindt u informatie over cookies die op uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u pagina's op de website
www.1001pneus.com bezoekt, hetzij door 1001pneus of door derden, en hoe u de registratie van deze cookies op uw apparaat
kunt verwijderen/weigeren.
7.2 WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT OP WWW.1001PNEUS.COM?
Er zijn verschillende categorieën van cookies, sommige worden rechtstreeks door 1001pneus en zijn dienstverleners
uitgegeven, andere kunnen worden uitgegeven door derde bedrijven.
a)

Cookies uitgegeven door 1001pneus en zijn dienstverleners

De "essentiële" cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de
navigatie op onze website, in het
bijzonder voor de goede uitvoering van
het bestelproces.

De verwijdering van deze cookies kan
leiden tot navigatieproblemen op onze
website en de onmogelijkheid om een
bestelling te plaatsen.

De "analytische en personalisatie" cookies

De "reclamecookies"

Deze cookies zijn niet essentieel voor het
navigeren op onze website, maar kunnen u
bijvoorbeeld in staat stellen om uw
zoekopdrachten te vergemakkelijken, uw
winkelervaring te optimaliseren en voor ons
om beter aan uw verwachtingen te voldoen,
ons aanbod te verbeteren of de werking van
onze website te optimaliseren.

Cookies kunnen ook worden gebruikt in de
advertentieruimtes op onze website.
Ons doel is om u de meest relevante
aanbiedingen en advertenties te tonen.
Met behulp van de cookietechnologie
kunnen we in realtime de inhoud weergeven
die het meest geschikt is voor uw interesses,
zoals afgeleid uit uw recente browsegedrag
op een of meer websites.

Deze cookies zijn ook nodig om de
activiteit van 1001pneus te volgen.
Wellicht ziet u liever aanbiedingen en
advertenties die u interesseren dan inhoud
die u niet interesseert. Evenzo wil

1001pneus, net als adverteerders, dat hun
aanbiedingen en advertenties worden
verspreid onder internetgebruikers die er
mogelijk in geïnteresseerd zijn.
b) Cookies uitgegeven door derde bedrijven
De uitgifte en het gebruik van cookies door derden op onze website is onderworpen aan het privacybeleid van deze
derden. Deze cookies zijn niet essentieel voor het surfen op onze website.
c)

Cookies uitgegeven door applicaties van derden die in onze website zijn geïntegreerd.

Wij kunnen op onze site computerapplicaties van derden opnemen, die u in staat stellen om de inhoud van onze website
met andere mensen te delen of om uw raadpleging of mening over de inhoud van onze website met die andere mensen te
delen. Dit is met name het geval voor de knoppen "Delen" en "Leuk vinden", die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals
Facebook, Twitter, Google +, enz.
Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u
deze knop niet hebt gebruikt toen u onze website bezocht.
Dit type applicatieknop kan het relevante sociale netwerk in staat stellen om uw navigatiegedrag op onze website te volgen,
simpelweg omdat uw account op het relevante sociale netwerk geactiveerd werd op uw apparaat (open sessie) tijdens uw
navigatie op onze website.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw
navigatiegedrag op onze website en de gegevens die voor hen beschikbaar zijn.
Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de
doeleinden van het gebruik, inclusief reclame, van de navigatie-informatie die zij kunnen verzamelen via deze knoppen van
de applicatie.
Dit beschermingsbeleid moet u in staat stellen uw keuzes te maken bij deze sociale netwerken, met name door voor elk van
deze netwerken uw gebruikersaccounts in te stellen.
Om het privacybeleid van bovengenoemde sociale netwerken te kennen, klikt u op de naam van het sociale netwerk van uw
keuze:
•
•

Facebook
Twitter

Als onderdeel van onze advertentieactiviteit kan de reclame-inhoud (afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die in onze
advertentieruimte worden getoond, cookies van derden bevatten:
-

of van de adverteerder die de betreffende reclame-inhoud heeft gecreëerd,
of van een derde partij van de adverteerder (communicatieadviesbureau, bedrijf voor publieksmeting, gerichte aanbieder
van reclamediensten, etc.), die een cookie heeft gekoppeld aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.
Indien nodig kunnen de cookies die door deze derde partijen worden uitgegeven hen, tijdens de geldigheidsduur van deze
cookies, in staat stellen om:

-

-

te adverteren op alle locaties die gereserveerd zijn voor reclame van derden,
het aantal weergaven van de reclame-inhoud die via onze advertentieruimten wordt geleverd, de getoonde advertenties en
het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt, in kaart te brengen, zodat zij de verschuldigde bedragen kunnen
berekenen en statistieken kunnen opstellen,
uw apparaat te herkennen na het navigeren op een andere website of dienst waarop deze adverteerders of derden ook
cookies plaatsen en, indien nodig, deze websites en diensten van derden of de advertenties die zij weergeven, aan te passen
aan de navigatie van uw apparaat waarvan zij op de hoogte kunnen zijn.

7.3 COOKIES BEHEREN DIE OP UW APPARAAT ZIJN GEPLAATST
Een cookie kan alleen op uw apparaat worden geplaatst als u dat wilt.
Dankzij de instellingen van uw browsersoftware kunt u te allen tijde eenvoudig en gratis kiezen of u het opslaan van cookies
op uw apparaat al dan niet accepteert.
a)

De keuzes die u worden geboden door uw browsersoftware (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

U kunt uw browsersoftware naar eigen wens configureren, zodat cookies:
-

worden geaccepteerd en opgeslagen op uw apparaat,
of, integendeel, zodat ze kunnen worden geweigerd.
Als uw browsersoftware is ingesteld om cookies op uw apparaat te accepteren, worden cookies die in de door u bekeken
pagina's en inhoud zijn ingesloten, altijd op uw apparaat opgeslagen.
U kunt uw browsersoftware zo configureren dat (i) u de mogelijkheid wordt geboden om van tijd tot tijd cookies te
accepteren of te weigeren, voordat een cookie kan worden opgeslagen, (ii) u systematisch weigert om cookies op uw
apparaat op te slaan.

Waarschuwing: alle instellingen die u in uw browsersoftware maakt met betrekking tot het accepteren of weigeren van
cookies kunnen van invloed zijn op uw internetervaring en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van deze
cookies vereisen.
Door bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies te weigeren kunt u mogelijk niet langer een bestelling plaatsen op onze
website.
Als u ervoor kiest om het opslaan van cookies op uw apparaat te weigeren of om cookies die op uw apparaat zijn
opgeslagen te verwijderen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de verminderde werking
van onze diensten als gevolg van het onvermogen van ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of
te bekijken en dat u hebt geweigerd of verwijderd.
b) Hoe oefent u uw keuzes uit volgens de browser die u gebruikt?
De configuratie van elke browsersoftware is anders. Dit wordt meestal beschreven in het helpmenu van uw
browsersoftware. Wij nodigen u uit om het te lezen. Zo weet u hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.
•
•
•
•
•

Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om in het kader van de in punt 2
bedoelde verwerkingen een veiligheidsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen.
Deze maatregelen worden vastgesteld met inachtneming van de stand van de kennis, de kosten van uitvoering en de aard, de
omvang, de context en het doel van de verwerking, alsmede de geïdentificeerde risico's.

Daarnaast informeren wij u dat wij voldoen aan de beveiligingsstandaard van de PCI DSS-betaalkaartindustrie, wat een garantie
is voor onze expertise op het gebied van beveiliging.

Op 03/09/2019
Dit beleid zal zo nodig worden geactualiseerd om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke voorschriften inzake
gegevensbescherming. Het zal ten minste om de drie (3) jaar worden herzien.
Gevalideerd door de FBP van 1001pneus

