COOKIEVERKLARING PEUGEOT EN PEUGEOT BETAALPLAN
Peugeot Nederland N.V. ("Peugeot") en Peugeot Betaalplan hechten belang aan uw privacy. Om
inzicht te krijgen in de manier waarop mensen onze website www.peugeot.nl ("Website") en
www.peugeot.nl/betaalplan gebruiken, en om meer waardevolle ervaringen voor u te creëren,
kan het zijn dat wij gegevens verzamelen over de manier waarop u de site gebruikt en maken wij
gebruik van Cookietoestemming-tool om de cookies te weigeren.
In deze Cookieverklaring kunt u lezen waarvoor we deze cookies gebruiken en hoe u ze
desgewenst kunt uitzetten. Deze cookies bevatten in geen geval informatie over namen van
gebruikers.

1. Wat is een cookie?
Wanneer u op de website www.peugeot.nl en www.peugeot.nl/betaalplan navigeert, worden er
op uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies opgeslagen.
De Autoriteit Consument & Markt omschrijft cookies als: "een klein tekstbestandje dat bij bezoek
van een website door de server van die website op de harde schijf van een computer van de
Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende gegevens, waaronder:
-

Het domein waarop het cookie betrekking heeft

-

Aanmaakdatum en vervaldatum

Deze gegevens worden op de computer van de Gebruiker gezet in de vorm van een
tekstbestandje dat toegankelijk is voor een server die er gegevens uithaalt en erin opslaat.
Een cookie is altijd gekoppeld aan één domeinnaam (het domein van de server die de cookie
heeft aangemaakt) zodat de cookie alleen vanuit dezelfde server toegankelijk is.
De Website maakt gebruik van cookies. Daarom informeren wij de Gebruiker dat tijdens zijn
bezoek aan de Website automatisch cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd.
Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden
opgeslagen om het browsen op de website te vergemakkelijken, om gegevens met betrekking tot
het bezoek van de website te kunnen verzamelen of om de Gebruiker gerichte reclame te tonen.
Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie.
De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn
webbrowser aan te passen.
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2. Verschillende soorten cookies die door
Peugeot en Peugeot Betaalplan worden gebruikt
Cookies vereist voor de navigatie
Deze cookies slaan alleen zoekcriteria op of de voertuigen die in de vergelijker worden
ingevoerd.

1.
cisel_paramNL: Bevat de laatste gekozen taal die standaard zal worden gebruikt bij uw
volgende bezoek en de laatste pagina die u hebt opgevraagd. Dit cookie wordt gedurende een
maand opgeslagen zodat u uw taal niet meer hoeft te selecteren (geldig voor landen met
verschillende talen, zoals Zwitserland of België).
2.
ASP.NET_SessionId: Sessienummer van de gebruiker. Alle informatie over de selecties en
zoekcriteria worden tijdens de sessie opgeslagen, op de server. Dit nummer is gewoon de sleutel
die de gebruiker identificeert tijdens zijn bezoek. Dit blijft even lang als uw bezoek aan de
website geldig.
3.
Cookie_accept: Cookie die wordt getest op aanwezigheid, om te weten te komen of de
browser cookies accepteert. Bevat gewoon "OK". Het blijft geldig tot het einde van het bezoek.
4.
Info_cookie_vp: laat ons weten of u hebt geklikt op de banner met de mededeling dat er
cookies worden gebruikt. De waarde is 'True' en het blijft geldig tot het einde van het bezoek.
5.

PSACountry: Bevat "FR" op alle websites. Het blijft geldig tot het einde van het bezoek.

Anonieme cookies
Voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de website.
Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de website te bepalen (het aantal
bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site bestede tijd, links waarop wordt
geklikt, enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze Website steeds verder te verbeteren zodat wij
er zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet. De
cookies die wij gebruiken om de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden
geen mogelijkheden om de Gebruiker van de Website te identificeren of om persoonsgegevens
te verzamelen (naam, IP-adres enz.).

Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens.
Op een aantal van de websites van Peugeot Nederland B.V. kan de Gebruiker inloggen met een
gebruikersnaam en wachtwoord (bijvoorbeeld uw klantaccount op MyPeugeot.nl). Deze websites
maken gebruik van cookies om de accountgegevens van de Gebruiker of registratie voor een
specifieke dienst te onthouden.

Third-party cookies (reclame)
De meeste internetreclame van Peugeot Nederland B.V. en Peugeot Betaalplan worden
weergegeven op websites van derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij
(bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te
zien hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen
aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben
aangemaakt. Peugeot Nederland B.V. kan deze cookies niet lezen en aanmaken.
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Andere third-party cookies
Peugeot Nederland B.V. en Peugeot Betaalplan gebruiken andere third-party cookies om het
surfgedrag op haar websites te analyseren en de Gebruiker op basis daarvan bijvoorbeeld voor
te stellen een brochure of een proefrit aan te vragen. Deze cookies worden uitgegeven door ons
of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en
rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen
worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te
sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies
produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van
persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te
personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Peugeot websites. De
levensduur van deze cookies voor meting van het internetverkeer bedraagt niet meer dan 90
dagen.

Flash-cookies
De website maakt gebruik van Adobe Flash Player voor de weergave van de content op
www.peugeot.nl. De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring te
verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de website aan te bieden. Het beheer van deze
Flash-cookies is niet mogelijk met uw internetbrowser, maar wel met de software Adobe Flash
Player. Op de website van Adobe vindt u meer informatie over de gebruikte cookies
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

3. Gerichte reclame: hoe werkt het?
Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van de computer van de Gebruiker,
afhankelijk van de internetpagina's die hij bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn
opgeslagen:




De internetpagina's die recent zijn bezocht
De producten waarin de Gebruiker is geïnteresseerd
Systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser enz.) die gebruikt worden
om de weergave bij een volgend bezoek aan de websites te optimaliseren.

Gerichte reclame van Peugeot: De dienst Central Tag zorgt er in opdracht van Peugeot
Nederland B.V. voor dat internetgebruikers gerichte reclame te zien krijgen op basis van hun
recente surfgedrag (getoonde interesse voor een bepaald model bij het surfen op de websites
van Peugeot Nederland B.V.: www.peugeot.nl, webstore.peugeot.nl, dealer.peugeot.nl,
samenstellen.peugeot.nl en professional.peugeot.nl. Als u geen gerichte reclame meer wilt zien:
Klik dan hier om deze functie te deactiveren. Omdat CentralTag lid is van het NAI (Network
Advertising Initiative), kunt u de functie ook deactiveren op de site www.networkadvertising.org.
Indien u niet meer wenst dat onze site third-party cookies van Krux verzamelt kunt u deze
uitschakelen op www.youronlinechoices.com.
Bezoek de website www.youronlinechoices.com voor meer informatie over online gerichte
reclame en de mogelijkheden om deze reclame van andere bij het IAB aangesloten bedrijven te
blokkeren.

Blijf ik reclame te zien krijgen als ik gerichte reclame blokkeer? Ja, u krijgt nog steeds reclame te
zien maar deze is niet meer gebaseerd op uw voorkeuren.
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4. De instellingen van uw webbrowser
U kunt op elk moment deze cookies uitschakelen. Uw browser kan worden ingesteld om u te
waarschuwen voor cookies, die op uw computer worden opgeslagen, en u vragen om deze al
dan niet te accepteren. U kunt cookies accepteren of individuele cookies weigeren of
systematisch alle cookies weigeren.
De configuratie van elk browser is anders. Deze procedure wordt beschreven in het Help-menu
van uw browser, dat u zal laten weten hoe u uw instellingen voor cookies kunt wijzigen.
Wij herinneren u eraan dat de toegangsvoorwaarden afhankelijk zijn van de instelling en onze
diensten het gebruik van cookies vereisen.

4.1. Cookies met uw browser blokkeren
Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u geen selecties kunnen maken of
voertuigen aan de vergelijker kunnen toevoegen.
Om cookies volgens uw verwachtingen te beheren, wijzigt u de instellingen van uw browser
volgens het doel van de cookies zoals hierboven vermeld.

4.2. Cookies met uw browser blokkeren
Raadpleeg de online Help van uw browser om alle cookies te blokkeren:

Chrome
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de knop hieronder :
Bekijk details

Firefox
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

Internet Explorer
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de knop
hieronder.
Bekijk details

Safari
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de knop hieronder.
Bekijk details

4.3. Cookies van Peugeot verwijderen
Selecteer de cookies met als naam "Peugeot" en verwijder deze.
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