Cookie-beleid
Wij informeren u dat door het gebruik van deze website www.hondamotoreuropelogistics.com
(hierna de "Website" genoemd), cookies op uw pc, laptop, tablet, smartphone en/of mobiel apparaat
worden geïnstalleerd.
De cookies die worden geïnstalleerd, zijn noodzakelijke cookies, functionele cookies en Google
Analytics-cookies.
Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen de Website te gebruiken en voor ons om uw
bezoek en gebruik te analyseren en om de Website en onze diensten te kunnen verbeteren. De cookies
worden opgeslagen in de map van uw browser op uw pc, laptop, tablet, smartphone en/of mobiel
apparaat.
Als u niet accepteert dat dergelijke cookies op uw pc, laptop en/of mobiel apparaat worden
geïnstalleerd, raden wij u aan om deze Website www.hondamotoreuropelogistics.com niet te
gebruiken.
Hieronder geven we u meer specificaties en informatie over wat cookies zijn en in detail welke
noodzakelijke cookies, functionele cookies en Google Analytics-cookies zijn.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat
door een server wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen wanneer u de pagina’s van deze website raadpleegt. De daarin opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website die u bezoekt of door partners
van die website. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hijzelf heeft geïnstalleerd
en heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. Cookies worden
opgeslagen in een specifieke map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat. Een cookie
bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een
unieke nummercode.
Cookies maken in het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en
eenvoudiger, en helpen de bezoeker tussen de verschillende delen van een website te navigeren.
Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of advertenties op een website relevanter te
maken voor de bezoeker en kunnen worden aangepast aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Beheer van cookies
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze de cookies accepteren die op onze Website worden
gebruikt. U kunt echter de parameters van uw browser aanpassen om deze cookies uit te schakelen.
Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet correct worden
weergegeven of dat sommige applicaties niet kunnen worden gebruikt.

Cookies op de website www.hondamotoreuropelogistics.com
Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de website www.hondamotoreuropelogistics.com.
Oorsprong
• Directe cookies. Deze cookies worden rechtstreeks geplaatst en beheerd door Honda Motor Europe
Logistics NV, met maatschappelijke zetel te Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, België, met
ondernemingsnummer
0418.250.835
(hierna
“Honda”).
• Cookies van derden. Deze cookies worden geplaatst en beheerd door andere partijen, zoals
bijvoorbeeld Google Analytics. Ze worden geplaatst tijdens uw bezoek aan de website
www.hondamotoreuropelogistics.com. Ze zorgen ervoor dat bepaalde informatie naar derden wordt
verzonden via uw bezoek aan de website www.hondamotoreuropelogistics.com.
Verschillende soorten cookies
• Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze website en het
gebruik van bepaalde delen van de website. Hiermee kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de
verschillende delen van de website of formulieren invullen. Als u deze cookies weigert, werken
bepaalde
delen
van
de
website
niet
of
niet
optimaal.
• Functionele cookies: functionele cookies zijn cookies die het gemakkelijker maken om de website
te laten functioneren, ze aangenamer maken voor bezoekers en ze zorgen voor een meer
gepersonaliseerde browse-ervaring. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
• Analytische cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het
gebruik dat bezoekers van onze website maken (bezochte pagina's, gemiddelde duur van het bezoek,
...) met de bedoeling om de inhoud van onze website te verbeteren, om de website meer aan de
wensen van de bezoekers aan te passen en om de bruikbaarheid van onze website te vergroten. Voor
analyses van het gebruik van onze website gebruiken we ook Google Analytics dat ook cookies voor
dit doel gebruikt. Deze cookies kunnen zowel anoniem als niet-anoniem zijn. Het gebruik van nietanonieme cookies voor analysedoeleinden wordt vooraf aangevraagd. U kunt daarom weigeren dat
deze cookies op uw computer, laptop, tablet, smartphone of mobiele apparaat worden geplaatst door
uw cookie-instellingen aan te passen via Cookie Manager.Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

Overzicht gebruikte cookies
Naam cookie
Noodzakelijke cookies
CookieConsent
Analytische cookies
_ga
_gat
_gid
Collect

Soort cookie

Bewaringstermijn

HTTP

1 jaar

HTTP
HTTP
HTTP
Pixel

2 jaar
1 dag
1 dag
Sessie

Hoe lang blijven cookies behouden?
•Gebruik van permanente cookies. Met behulp van permanente cookies kunnen wij jou herkennen
bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit
door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen
waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente
cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
• Gebruik van sessie cookies (“tijdelijke cookies”). Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien
welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor
zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Beheer van Cookies
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment
ook cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Uw rechten
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je hebt het recht om te vragen om
inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina
(https://www.hondamotoreuropelogistics.com/contact/). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je
daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze
terug vinden in de instellingen van je browser.

Verwerkingsgronden
Honda verwerkt alleen persoonsgegevens die door cookies zijn verkregen als er wettelijke redenen
zijn om dit te doen. Rechtsgronden kunnen zijn:
• Legitieme belangen
Honda zal een legitiem belang gebruiken als wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke
gegevens verkregen door noodzakelijke, functionele en analytische cookies.

