Cookiebeleid van LOTUS CARS EUROPE B.V.
Dit beleid is van toepassing op uw gebruik van onze
website, www.lotuscars.com (de ’Website’).
zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat wij in uw browser of op de harde
schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die
wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.
Onze Website gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën (samen ’cookies‘
genoemd in dit beleidsdocument) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze
Website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft
en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk ons
cookiebeleid en het gebruik van cookies te accepteren tijdens het gebruik van onze Website
voor de beste gebruikerservaring. Als u dit niet wilt, vragen wij u de cookie-instellingen te
wijzigen.
Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
●

●

●

Essentiële cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze Website
en het gebruik van de functies ervan en die daarom in onze systemen niet kunnen
worden uitgeschakeld. Uw toestemming is niet vereist voor het gebruik van
essentiële cookies.
Analysecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en
zien hoe bezoekers zich op onze Website bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit
helpt ons om de werking van onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u
terugkeert naar onze Website. Zo kunnen wij onze inhoud aan u aanpassen, u bij
naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).

In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken en waarom.
Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, zie hieronder.
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Cookies van de eerste partij / First Party Cookies
Name and Type

Purpose

Cookie Duration

ESSENTIAL COOKIES
_ga

Performance Cookies

364

OptanonAlertBoxClosed

Strictly Necessary Cookies

729

OptanonConsent

Strictly Necessary Cookies

729

_gid

Performance Cookies

364

_ga

Performance Cookies

0

Cookies van derde partijen
Sommige van de cookies die we gebruiken worden door derden geplaatst. Wij werken samen
met andere bedrijven zoals zoekmachineproviders zodat wij meer te weten kunnen komen
over onze klanten, om een inzicht te krijgen in prestaties en betrokkenheid, een
gepersonaliseerde ervaring te bieden en relevantere reclame te leveren. In de onderstaande
tabel worden de cookies van derde partijen die op onze Website worden gebruikt en hun
doeleinden nader toegelicht.
Om meer te weten te komen over hoe deze derden persoonsgegevens verwerken, voor
zover relevant, volgt u de links in de onderstaande tabel naar de privacyverklaring van de
derde partij.
Derde partij

Doel

Duur
van
cookie

de

Link
naar
de
privacyverklaring
van de derde partij

ANALYSECOOKIES

Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren wijzigen?
U kunt bepalen welke soorten cookies worden ingesteld door uw voorkeuren te wijzigen via
onze cookiebanner wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt.
Cookies kunnen ook worden beheerd via de instellingen van uw webbrowser. Of onze
cookies worden gebruikt, hangt af van uw browserinstellingen, dus u hebt de controle. U
kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het
plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Indien u echter uw browserinstellingen
gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u
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geen toegang krijgt tot onze Website of delen ervan en dat u geen gepersonaliseerde dienst
ontvangt.
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid dienen te worden gericht
aan LCE.legal@eu.lotuscars.com.
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