Cookiebeleid
1. Wat is een cookie?
Cookies en andere vergelijkbare technologieën zijn sporen die op uw apparaat worden opgeslagen
wanneer u onze website bezoekt (de "Cookies").
Europcar International S.A.S.U., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 13 ter Boulevard
Berthier 75017 Parijs, Frankrijk, verzamelt informatie over uw apparaat met behulp van cookies en
vergelijkbare technologieën. De termen "Europcar", "wij", "ons" of "onze" die in dit beleid worden
gebruikt, verwijzen naar Europcar International S.A.S.U.
Dit beleid (het "Cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies die op deze website
worden gebruikt.
Dit Cookiebeleid vormt een aanvulling op het Privacybeleid en moet samen met dit beleid worden
gelezen

2.Welke soorten cookies gebruiken we?
We gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:
Noodzakelijk:
- Om de website goed te laten functioneren.
Marketing:
- Om u te identificeren op verschillende websites..
- Om relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses.
Statistieken:
- Om het volume van het publiek van de website te meten, anoniem
- Om uw surfgedrag te analyseren.
- Om storingen op de site (bugs) te identificeren.
- Voorbeeld: Google Analytics

3. Hoe lang bewaren we cookies?
We gebruiken zowel "permanente" als "sessie"-cookies:
Permanente cookies zijn cookies die van bezoek tot bezoek op uw apparaat worden opgeslagen,
totdat ze verlopen of u verzoekt om ze te verwijderen;
Sessiecookies zijn cookies die tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen en vervolgens
automatisch worden verwijderd.

4. Is information collected through the use of cookies transferred outside the EU?
Wij willen u erop wijzen dat informatie die wordt verzameld door het gebruik van bepaalde cookies,
buiten de EU kan worden overgedragen. Dit komt omdat sommige cookie-leveranciers servers over
de hele wereld aanhouden om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. We
raden u aan het privacybeleid van deze leveranciers te lezen om de regels die van toepassing zijn
op de overdracht van uw informatie beter te begrijpen.
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6. Hoe kunt u uw cookies beheren?
U kunt het gebruik van cookies activeren of deactiveren en verzoeken om verwijdering door hier te
klikken.
U hebt gegevensbeschermingsrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, ook met betrekking tot cookies (bijvoorbeeld een recht op toegang, rectificatie,
opschorting). U kunt het gebruik ervan eenvoudig accepteren of weigeren door de juiste opties in
het privacycentrum te selecteren. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken en
verzoeken om verwijdering van deze informatie.
U kunt meer te weten komen over deze rechten door het privacybeleid te lezen.

U kunt uw cookie-instellingen ook beheren in uw webbrowser.

7. Met wie kunt u contact opnemen als u een vraag heeft over het gebruik van cookies?
Als u vragen hebt over het gebruik van cookies, stuur dan een mail naar dpo@europcar.com.

8. Wijzigingen van dit cookiebeleid
Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2021. We behouden ons het recht voor
om dit cookiebeleid op elk moment te wijzigen.

