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1.

Cookiebeleid
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – een onderneming opgericht in België, met
hoofdkantoor aan de Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België en ingeschreven
onder het nr 0441 192 820 (“BSEU”), controller en beheerder van [website] (“de Website”),
maakt gebruik van cookies om de belevenis van de bezoekers aan de Website voortdurend
te verbeteren. Cookies kunnen deze belevenis rechtstreeks versterken (vb. door uw
taalkeuze en andere specifieke instellingen te onthouden) of kunnen nodig zijn om de door
u gevraagde services correct en in overeenstemming met de wet te kunnen gebruiken (vb.
door uw keuze van cookie-instellingen te onthouden). Daarnaast verstrekken bepaalde
cookies statistische informatie aan BSEU over het gebruik van zijn Website. Op die manier
laten ze indirect toe om beter in te spelen op uw voorkeuren, door de Website erop af te
stemmen. Cookies kunnen ook het gebruik mogelijk maken van extra functies van de
Website, vb. aan de hand van specifieke applicaties die toegankelijk zijn via de Website.

1.1.

WAT ZIJN COOKIES PRECIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer of andere apparaten
installeert en die de Website in staat stellen om u te herkennen wanneer u ze bezoekt. Ze
bestaan uit een uniek nummer, waardoor uw toestel onderscheiden wordt van de anderen,
terwijl u anoniem blijft.
Dankzij cookies kan BSEU er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie die op uw scherm
verschijnt bij uw volgende bezoek aan de website afgestemd wordt op uw voorkeuren. Met
behulp van cookies kan BSEU ook de populairste delen van zijn website identificeren
doordat ze BSEU vertellen welke pagina's bezocht worden en hoeveel tijd bezoekers erop
doorbrengen. Op basis van deze geaggregeerde gegevens kan BSEU zijn website aanpassen
om ze beter af te stemmen op de bezoekersvoorkeuren en een meer klantgerichte ervaring
te bieden. Ten slotte kunnen cookies ook toepassingen van derde partijen, zoals
koppelingen met socialemedianetwerken, mogelijk maken.

1.2.

WELKE SOORTEN
GEBRUIKEN?

COOKIES

ZOUDEN

WE

KUNNEN

We gebruiken twee soorten cookies op onze websites - "sessiecookies" en
"permanente cookies". Sessiecookies zijn tijdelijk van aard en blijven slechts op uw
toestel staan voor de duur van uw bezoek aan de webpagina. Permanente cookies blijven
ook nadat uw browsersessie verlopen is op uw computer staan.
Als we naar de oorsprong kijken, kunnen cookies ook ingedeeld worden als “first-party
cookies” en “third-party cookies”. First-party cookies worden door onszelf op de
Website geplaatst, om normaal te surfen op de Website en gebruik te maken van de
mogelijkheden ervan, om de functionaliteit ervan te versterken of te voldoen aan de
wettelijke vereisten. “Third-party cookies” zijn cookies die op de Website geplaatst worden
door derde partijen die we zelf gekozen hebben, om een aantal van de functies van de
Website te ondersteunen.

Voor een functionele indeling van de cookies die wij gebruiken, verwijzen we naar
het onderstaande schema.
W aarvoor dienen ze?

W elke impact hebben ze op
uw privacy?
Deze
cookies
worden
automatisch
geactiveerd gedurende de tijd van de sessie of
langer - afhankelijk van de doelstelling.
Aangezien ze nodig zijn om de Website
normaal te kunnen gebruiken of om te
voldoen aan de wettelijke vereisten, kunnen
ze niet uitgeschakeld worden. Voor meer
details, zie punt 1.7 hieronder. Als u deze
cookies liever niet op uw toestel geïnstalleerd
wilt, kunt u uw bezoek aan de website in
kwestie op elk moment onderbreken.

Noodzakelijk

De Website heeft deze cookies nodig om
correct te functioneren. Ze maken het
mogelijk om op de Websites te surfen en
gebruik te maken van hun mogelijkheden.
Bijvoorbeeld, dit soort cookies stelt u in
staat te surfen van een webpagina naar een
andere en informatie op te slaan die
noodzakelijk is voor het invullen van
formulieren.

Functionaliteit

Deze cookies slaan door u gemaakte keuzes
in welbepaalde zones waar u persoonlijke
gegevens invoert op (zoals gebruikersnaam,
taal of regio van de gebruiker). Deze cookies
kunnen ook gebruikt worden om de door u
ingevoerde wijzigingen te onthouden,
bijvoorbeeld op het vlak van tekstgrootte,
lettertypes, en delen van de Website die u
zelf kunt instellen, of om uw surfverleden of
het feit dat u deze website reeds bezocht
hebt te onthouden.

De informatie die deze cookies verzamelen
kan technische info bevatten die verwerkt
wordt in verband met uw bezoek en die
betrekking heeft op uw toestel, terwijl u
anoniem blijft. U kunt beslissen om niet in te
stemmen met het gebruik ervan of ze
manueel uitschakelen in uw instellingen,
maar dit zal wel een invloed hebben op uw
belevenis op de Website.

Deze third-party cookies (vb. Google
Analytics) stellen de Website in staat inzicht
te verwerven in de manier waarop de
bezoeker omgaat met de Website (vb. om te
bepalen hoe de bezoeker op de Website
gekomen is, wat het besturingssysteem van
de bezoeker is en welke browser hij
gebruikt, wanneer en voor hoe lang de
website bezocht wordt, welke pagina’s
geraadpleegd worden, de leeftijd, het
geslacht en de interesses van de bezoeker,
enz.).

De informatie die deze cookies verzamelen
houdt geen verband met identificeerbare of
geïdentificeerde personen en wordt slechts
voor statistische doeleinden gebruikt. Zo kan
BSEU zijn website en toepassingen beter
afstemmen op de verschillende behoeften en
wensen van zijn bezoekers. Uw toestemming
voor het gebruik ervan blijft wel gevraagd.

Analyses

Soms worden deze cookies ingesteld om
informatie te onthouden, op basis waarvan u
persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals
uw gebruikersnaam of profielfoto. Wanneer
u persoonlijke informatie verschaft, zal u
gevraagd worden om akkoord te gaan met of
zult u op zijn minst duidelijk geïnformeerd
worden over de privacyregels. Als u ermee
instemt uw gegevens te verstrekken en
welbepaalde services te vragen, zullen deze
cookies noodzakelijk zijn.

Externe functies

Third-party cookies die we op de Website
plaatsen teneinde de werking ervan te
verbeteren (vb. om te zorgen dat u social
media widgets voor Facebook, Twitter enz.
rechtstreeks op de Website kan gebruiken,
door u naar de social media zoals Facebook
en Instagram te verwijzen of om u dankzij
geolokalisatie door te verwijzen naar de
dichtsbijzijnde dealer indien nodig).

Deze cookies zijn meestal verbonden met uw
persoonlijk
apparaat
of
persoonlijke
informatie die u wilt opnemen in het kanaal
van de relevante social media. U kunt altijd
beslissen het gebruik ervan al dan niet toe te
staan (rechtstreeks of impliciet door deze
service aan te vragen).

Voor meer informatie over het doel van specifieke cookies gebruikt op de Website, de functies en
opslagtijd ervan (wanneer permanent), raadpleeg punt 1.7 hieronder.

1.3.

HOE
WE
UW
VERKRIJGEN?

GEÏNFORMEERDE

TOESTEMMING

Wanneer u voor de eerste keer op de Website komt, krijgt u een bericht te zien waarin om
toestemming voor het gebruik van cookies voor de werking, analyse en externe functies gevraagd
wordt. Deze cookies worden pas geïnstalleerd na aanvaarding.
Noodzakelijke cookies worden op uw apparaat geïnstalleerd zodra u de Website opent, omdat de
correcte werking van de Website hiervan afhankelijk is.
Dit bericht toont een link naar het Cookiebeleid, indien u meer informatie wilt zien over de manier
waarop we Cookies behandelen.
De informatiebanner zal niet langer verschijnen op uw scherm bij latere bezoeken aan de Website,
maar u kunt nog steeds kiezen voor de optie om cookies te verwijderen via de instellingen van uw
webbrowser (zie 1.4).

1.4.

BEZWAREN EN UW RECHTEN

We kunnen niet ingrijpen op de instellingen van de cookies van uw browser en kunnen de cookies
die u aanvankelijk geïnstalleerd hebt of moet installeren om de Website te kunnen gebruiken niet
voor u uitschakelen. U kunt uw browser evenwel zo instellen dat hij verschillende soorten van
Cookies verwijdert of verhindert dat ze in de toekomst op uw toestel worden geïnstalleerd zonder
uw uitdrukkelijke toestemming.
De rubriek 'help' in uw browser zou informatie moeten bevatten over hoe u uw cookie-instellingen
rechtstreeks in uw browser kunt beheren. Ontdek hier hoe dit werkt voor uw browser:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/nl/kb/Cookies

•

Google Chrome:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

1.5.

WAT ALS DIT COOKIESBELEID VERANDERT?

BSEU kan dit beleid op elk moment aanpassen. Indien we dit doen, wordt het duidelijk vermeld op
de Website- en/of merkpagina's, zodat u weet dat u het nieuwe beleid dient te controleren. Geen
enkele verandering zal uw rechten onder de van toepassing zijnde wetgeving beperken.

1.6.

THIRD-PARTY ONTVANGERS EN VERWERKERS

BSEU wisselt geen cookies uit met websites van derde partijen of externe gegevensverstrekkers,
behalve met derde partijen die rechtstreeks samenwerken met BSEU of erdoor gecontroleerd voor
de levering van websitediensten. BSEU zorgt er altijd voor dat de verwerkers van uw gegevens
gebonden zijn door noodzakelijke contractuele clausules, zodat de informatie veilig en
vertrouwelijk blijft.
Hoewel we informatie verzameld door middel van third-party cookies kunnen gebruiken, merken
we op dat alle third-party cookies door de providers ervan verwerkt worden in overeenstemming
met hun beleid.

1.7.

DE GEBRUIKTE COOKIES RAADPLEGEN

Om de precieze lijst te zien met gebruikte BSEU-cookies, hoe lang ze actief zijn, wanneer ze
vervallen, wat hun domein en/of naam is, raadpleeg de instellingen in uw webbrowser.
Hierna volgt een snelgids waarin uitgelegd wordt hoe dit te doen voor elke browser:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

