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Deze cookieverklaring is van toepassing op www.autostipt.nl, eigendom van en geëxploiteerd door 
Auto Stipt. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens die worden 
verzameld via cookies en op welke wijze andere technieken, waaronder pixels gebruikt worden op 
onze website www.autostipt.nl (de 'site').  
 
Gegevensverzameling  
 
Bij het invoeren van de website of het bekijken van onze gerichte advertenties, verzamelen we 
automatisch gegevens met behulp van cookies.  
 
Wat zijn cookies?  
 
Cookies zijn kleine stukjes elektronische informatie die een website naar de browser van een 
bezoeker stuurt, en die worden opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Wij plaatsen cookies 
op uw computer als u onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies 
geweigerd worden, of dat aangegeven wordt wanneer een cookie wordt geplaatst, zodat u kunt 
beslissen om het te accepteren of niet. U kunt ook cookies verwijderen van uw apparaat. Echter, als u 
ervoor kiest om cookies te blokkeren of te verwijderen, zullen bepaalde functionaliteiten van de 
websites die u bezoekt mogelijk niet naar behoren werken.  
De aard van de informatie die we verzamelen via cookies bevatten het IP-adres; apparaat ID; bekeken 
pagina's; browsing informatie; het type browser; besturingssysteem; internet service provider; 
timestamp; de verwijzende URL; en locatiegegevens, afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.  
 
Pixel tags  
 
Pixels (ook wel bekend als 'web beacons' of 'clear gifs') zijn elektronische bestanden die meestal uit 
één pixel bestaan en kunnen worden ingebed in een webpagina of in een e-mail om informatie te 
sturen, zoals een nieuwsbrief. We kunnen pixels gebruiken om een cookie te plaatsen of te herkennen 
op het apparaat als u van onze diensten gebruik maakt.  
 
Verwerkingsdoeleinden  
 
De door middel van cookies verzamelde gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:  
A. het gebruik van onze site: wij gebruiken de informatie die we via cookies verzamelen om de 
functionaliteit van de site te verbeteren, zodat u de site optimaal kunt gebruiken.  
B. analyses met betrekking tot het gebruik van onze diensten: wij gebruiken de informatie die we via 
cookies verzamelen om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt en om rapporten over het gebruik 
van onze site op te stellen. We maken ook gebruik van cookies voor het bijhouden van uw gebruik van 
de site, en om uw gebruikerservaring en de kwaliteit van de site te verbeteren. 
C. Verstrekken van doelgerichte advertenties: wij gebruiken de informatie die we verzamelen via 
cookies voor doelgerichte marketing. Waar nodig zullen we vooraf toestemming vragen voordat 
cookies voor dit doel geplaatst worden. Als toestemming is verleend, kunt u deze te allen tijde weer 
intrekken. Bovendien kunt u ook altijd bezwaar maken tegen onze verwerking van uw 
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.  
D. Marktonderzoek: Wij gebruiken de informatie die we verzamelen via cookies om onze legitieme 
belangen na te streven met betrekking tot het uitvoeren van marktonderzoek (zoals de analyse van 
marktsegmentatie of trends, voorkeuren en gedrag, onderzoek over producten of diensten, of de 
effectiviteit van marketing of reclame) of productontwikkeling (zoals de analyse van de kenmerken van 
een marktsegment of een groep klanten of de prestaties van onze site, met het oog op het verbeteren 
van onze site).  
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Cookie-instellingen  
 
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. 
Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle 
onderdelen van de website gebruikmaken.  
 
Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij 
naar de links hieronder:  
 
Cookie instellingen in Google Chrome 

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer 

Cookie instellingen in Firefox 

Cookie instellingen in Opera 

Cookie instellingen in Safari 

Cookie instellingen (algemeen) 

 
Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw 
browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.  
 
Delen van data  
 

• Delen met derden: Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden indien dit wettelijk is 
toegestaan. Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens.  

• Bevoegde autoriteiten: In voorkomende situaties kunnen wij verplicht zijn om gegevens door 
te geven aan bevoegde opsporingsinstanties in het kader van opsporing en vervolging 
wegens strafbare feiten.  

 
Bewaren van gegevens  
 
Er is een verschil tussen sessie-cookies en permanente-cookies. Sessie-cookies bestaan alleen tot u 

uw browser afsluit. Permanente cookies hebben een langere levensduur en worden niet automatisch 

verwijderd zodra u uw browser sluit. U kunt na de sessie eventuele geplaatste cookies verwijderen. 

Zie hiervoor de handleiding van uw internetbrowser via de links in de paragraaf Cookie-instellingen. 

 
Vragen of klachten  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze cookieverklaring, of als u een van de rechten die u heeft 
op grond van deze mededeling wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via 
autostipt@gmail.com. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met vragen 
en klachten in verband met het cookiebeleid van Auto Stipt  
 
Wijzigingen in de Kennisgeving  
Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Steeds staat de versiedatum rechtsboven in de 

koptekst vermeld. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen dan raden wij u aan om deze pagina 

regelmatig te bezoeken. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://help.opera.com/en/latest/
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable
http://www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable
mailto:autostipt@gmail.com

