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COOKIESBELEID
Het doel van dit beleid is om u te laten weten wat uw rechten zijn met betrekking tot cookies en
soortgelijke volgsystemen die op deze site worden gebruikt.
I.

Definitie van een cookie

Een cookie of een ander soortgelijke volgsystem is een tekstbestand dat wordt geplaatst en opgeslagen
op uw computer, mobiel apparaat, tablet, technologie-systeem of ander apparaat (gezamenlijk het
'apparaat' genoemd) wanneer u een website bezoekt.
Het heeft tot doel informatie te verzamelen over uw voorkeuren om uw ervaring te verbeteren of over
hoe u de Website bezoekt of gebruikt ("Gebruikersinformatie"). De gebruikersinformatie kan met
name het type browser, besturingssysteem, getoonde pagina, gebruiksduur en de eerder bekeken
pagina's, de stad en het land waar u zich bevindt of andere automatische unieke apparaat-ID's ("Device
Identifier") betreffende het gebruikte apparaat omvatten, dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de
website.
U wordt erop gewezen dat tijdens uw bezoek op deze website cookies op uw apparaat kunnen worden
geplaatst.
Er zijn 3 soorten cookies:
► Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de
website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen
ingesteld als reactie op acties die door u worden ondernomen en die neerkomen op een
verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het
invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd
of dat u wordt gewaarschuwd, maar dan zullen sommige delen van de site niet werken. Deze
cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
► Websiteprestatiescookies. Deze cookies stellen ons onder andere in staat om de bezoeken en
verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen verbeteren. Ze
helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe
bezoekers zich op de website bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is
geaggregeerd en uw persoonlijke gegevens zullen niet worden geïdentificeerd door deze
cookies, omdat ze anonieme informatie verzamelen. Sommige andere sites noemen deze
"prestatie- of analytische cookies". Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u
onze website hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.
►

Personaliseringscookies. Deze cookies stellen ons in staat om uw ervaring op onze site te
personaliseren met zaken als relevante inhoud (bijv. video's) of producten waarin u wellicht
geïnteresseerd bent (bijv. op basis van wat u eerder hebt bekeken). Ze kunnen worden
ingesteld door ons of door derden van wie wij diensten of functionaliteiten aan onze pagina's
hebben toegevoegd, zoals video's. Als u wilt dat de site meer op u is afgestemd, zet dan deze
cookies aan.

Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie die erin is opgeslagen lezen of wijzigen.
Cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten.
Als u meer informatie wilt, kunt u:
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►

►

Het gegevensbeschermingsbeleid lezen van Valeo, hier beschikbaar:
Gegevensbescherming Algemeen beleid
Of contact opnemen met onze DPO op het volgende adres: dpo.external@valeo.com

II.

Valeo

Toestemming

Sommige cookies zijn onderworpen aan toestemming.
Om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies te verkrijgen, verschijnt er, zodra u de website
betreedt, een melding (in de vorm van een banner die moet worden gesloten) voordat u de website
opent, met de onderstaande informatie:
We gebruiken cookies op onze website om u de meest relevante ervaring te geven door uw voorkeuren
voor toekomstige bezoeken te onthouden. Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het gebruik
van ALLE cookies. U kunt echter wel de Cookie-instellingen bezoeken om uw toestemming aan te
passen.
Wanneer u de website gebruikt, kan informatie met betrekking tot uw browsergedrag op deze website
worden opgeslagen in "cookies", afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt met betrekking tot de
cookies.
U kunt op elk moment uw keuze ten aanzien van de cookies wijzigen (voor meer informatie, zie titel
IV).

III.

Wat is het doel van de cookies

Cookies laten toe / zijn noodzakelijk om:
►
►

►
►

►
►

Statistieken aan te maken en het volume van siteverkeer te meten en
Het gebruik van de verschillende functies toe te laten die deel uitmaken van de site (secties en
bezochte inhoud, genomen route)
Valeo's services interessanter te maken en uw surfervaring te verbeteren
Om de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat
(gebruikte taal, schermresolutie, gebruikte besturingssysteem, enz.) bij het bezoeken van de
site, afhankelijk van het scherm of de leeshardware en -software die uw apparaat bevat
Om de website, zijn functionaliteiten en Services te beheren
om aan uw verzoeken te voldoen, afhankelijk van de Service die u hebt aangevraagd:
⮚ om uw aanvraag voor een job in de Valeo-groep te verwerken en te beheren
⮚ om e-mailwaarschuwingen te verzenden die u informatie verstrekken over de Valeogroep
⮚ om de Services en functionaliteiten te bieden die worden aangeboden in de privéaandeelhouderszone: om periodiek en automatisch specifieke documentatie te
sturen, om een e-nieuwsbrief over recente gebeurtenissen in de Valeo-groep te sturen
⮚ om e-mailmeldingen aan journalisten te sturen
⮚ om vragen, opmerkingen en andere verzoeken die u wenst te maken te verwerken
door contact met ons op te nemen via het tabblad 'Contact' van de website
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De cookies die door VALEO worden uitgegeven, worden gebruikt voor de hieronder beschreven
doeleinden, afhankelijk van uw keuze, die afhankelijk is van de instellingen van de browsersoftware
die wordt gebruikt wanneer u de site bezoekt. U kunt uw keuze op elk gewenst moment wijzigen.
De Cookies gebruikt door Valeo zijn: Zie bijlage voor elke WEBSITE
De kwestie en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze
derde partijen.
VALEO geeft informatie over het doel van de cookies waarvan zij kennis heeft en de middelen die u
hebt om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies via de externe applicaties die op de site zijn
geïntegreerd.
VALEO kan ook toepassingen omvatten die door derden op de site worden aangeboden, die het
mogelijk maken om de inhoud van de site met andere personen te delen of om deze andere personen
op de hoogte te stellen van de raadpleging of van uw mening over een element van de inhoud op de
site. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" van sociale netwerken
zoals Facebook, Twitter, enz.
Het sociale netwerk dat dergelijke toepassingsknoppen biedt, kan u identificeren met deze knop, zelfs
als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. Met dit type applicatieknop kan het
betreffende sociale netwerk mogelijk uw surfactiviteit op de site controleren, simpelweg omdat uw
sociale netwerkaccount op uw terminal is geactiveerd (sessie geopend) terwijl u op de site aan het
navigeren was.
VALEO heeft geen controle over het proces dat wordt gebruikt door de sociale netwerken om
informatie te verzamelen met betrekking tot browsen op de site en met betrekking tot de persoonlijke
gegevens die ze hebben. VALEO nodigt u uit om het privacybeschermingsbeleid van deze sociale
netwerken te lezen om na te gaan wat de doeleinden zijn, met name de reclamedoeleinden, van de
browsegegevens die zij kunnen verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen. Dit
beveiligingsbeleid moet u met name in staat stellen om uw keuzes kenbaar te maken aan deze sociale
netwerken, met name door de instellingen van uw accounts op elk van deze netwerken te wijzigen.

IV.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website, kunt u het gebruik van cookies accepteren of weigeren.
U hebt verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Elke wijziging in de instellingen die door
de gebruiker wordt uitgevoerd, kan de surfactiviteit van de gebruiker op internet en de voorwaarden
voor toegang tot bepaalde services waarvoor het gebruik van cookies vereist is, veranderen.
De gebruiker kan op elk moment kiezen om zijn voorkeuren met betrekking tot cookies uit te drukken
en te veranderen, door de hieronder beschreven methoden te gebruiken.
De keuzes die worden aangeboden door uw browsersoftware:
U kunt uw browsersoftware zo configureren dat de cookies op uw apparaat worden opgeslagen of,
integendeel, zodat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van wie ze uitgeeft. U
©Valeo, 2020 – November 10th, 2020 - Confidential 5

Valeo Data Protection Compliance Program - VALEO Cookies policy

kunt uw browser ook zo configureren dat de acceptatie of afwijzing van de cookies wordt voorgesteld
voordat een cookie op uw apparaat kan worden geplaatst. Zie sectie (c) voor meer informatie.
a) Cookies accepteren
Het opslaan van cookies op uw apparaat is uw beslissing, die u te allen tijde kosteloos kunt uitdrukken
en wijzigen door keuzes te maken uit deze die aangeboden worden door uw browsersoftware.
Als u de opslag van cookies in uw browsersoftware op uw apparaat hebt geaccepteerd, kunnen de
cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en de inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden
opgeslagen op een specifieke locatie op uw apparaat. Alleen de uitgever kan ze lezen met behulp van
dat apparaat.
b) Cookies weigeren
Als u ervoor kiest om cookies op uw apparaat te weigeren of als u cookies verwijdert die al op uw
apparaat zijn opgeslagen, kunt u een aantal functies niet gebruiken die nodig zijn om door bepaalde
gedeelten van de site te bladeren. Dit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze
inhoud of services waarvoor u zich moet aanmelden. Dit is ook het geval met betrekking tot technische
compatibiliteit wanneer VALEO het type browser op uw apparaat, de standaardtaal en weergave niet
kan herkennen of het land waaruit uw apparaat is verbonden met internet.
Als de browser is ingesteld om cookies op uw computer te weigeren, aanvaardt VALEO geen
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gestoorde werking van zijn services als gevolg van het
niet kunnen opslaan of weergeven van de cookies, die nodig zijn voor het functioneren van zijn
services, en die u hebt afgewezen of verwijderd.
c) Hoe de opties in te stellen in de browser die u gebruikt?
Elke browser heeft een andere manier om cookies en cookie-instellingen te beheren. De configuratie
van uw browser wordt beschreven in het helpmenu dat u informeert over het wijzigen van uw cookieinstellingen.
bijvoorbeeld:
Voor Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Voor Safari™:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Voor Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Voor Firefox™:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Voor Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,
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Als u niet wilt dat VALEO cookies op uw systeem opslaat om het verkeer te meten, kunt u op deze
deactiveringslink klikken, dat een cookie op uw apparaat zal opslaan dat uitsluitend is ontworpen met
het oog op het deactiveren van de verkeersservices die VALEO gebruikt.
Houd er rekening mee dat deze deactivering afhankelijk is van een cookie. Als u de cookies verwijdert
die op uw apparaat zijn opgeslagen (via de browser), weet VALEO niet langer dat u voor deze optie
hebt gekozen.
Als de terminal door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer een data-terminal meerdere
browsers heeft, kan VALEO niet garanderen dat de services die voor deze data-terminal zijn bedoeld,
overeenkomen met het gebruik van deze terminal door u en niet door een andere gebruiker van deze
terminal.
Als dit het geval is, wordt het delen van het apparaat met anderen en het configureren van de
browserinstellingen met betrekking tot cookies uitgevoerd door elke gebruiker volgens zijn vrije keuze
en onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Beheer van cookies van derden:
U kunt ervoor kiezen om cookies van derden te weigeren via de externe applicaties die op de site zijn
geïntegreerd.

V.

Duur van het bewaren van cookies

Cookies worden maximaal dertien maanden bewaard nadat ze op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bij
het einde van deze periode is uw toestemming opnieuw vereist (indien van toepassing).

VI.

Gegevensbescherming

Bij het gebruik van cookies, kan Valeo persoonsgegevens die betrekking hebben op u als
gegevensbeheerder verwerken.
De verzamelde gegevens zijn vereist om het siteverkeer te meten of om uw browser-ervaring te
verbeteren.
De wettelijke basis voor de verwerkingen is het legitieme belang dat door Valeo of een derde wordt
nagestreefd of uw toestemming.
De ontvanger van uw persoonlijke gegevens zijn: geautoriseerde services van Valeo, zijn
onderaannemers en de uitgever van de cookie [zo nodig valideren en voltooien].
In overeenstemming met de verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens,
kunt u gebruik maken van het recht op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, uitwissing,
en draagbaarheid.
U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem
belang dat Valeo of een derde partij nastreeft. En u kunt uw toestemming intrekken wanneer de
wettelijke reden voor de verwerking van uw gegevens, uw toestemming is. U hebt ook het recht om
na uw overlijden instructies te geven over de toekomst van uw gegevens.
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Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar het volgende adres:
DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
Frankrijk
U kunt een klacht indienen bij de bevoegde beveiligingsinstantie.

Als u meer informatie wilt, kunt u:
►

Het beleid voor gegevensbescherming van Valeo lezen, dat hier beschikbaar is: Valeo
Gegevensbescherming Algemeen beleid

►

Of neem contact op met onze DPO via de volgende adressen: dpo.external@valeo.com

BIJLAGE 1
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NR
.

TYPE

NAAM

DOEL

DUUR

1

Functionaliteit

SL_C_23361dd03
5530_SID

Functionaliteit

12 maanden

2

Functionaliteit

SL_C_23361dd03
5530_VID

Functionaliteit

12 maanden

3

Functionaliteit

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Functionaliteit

12 maanden

4

ShareThis

__unam

Knoppen Delen

9 maanden

Wanneer u de website van Valeo bezoekt, kan een derde partij cookies op uw apparaat plaatsen,
afhankelijk van uw keuze. De cookies die door derden worden uitgegeven, worden gebruikt voor de
hieronder beschreven doeleinden.
Cookies gebruikt door derden zijn:
NR
.

TYPE

NAAM

BEDRIJF

DOEL

DUUR

1

Analyse/
technisch

_ga

Google Analytics

Website-analyse

14 maanden

2

Analyse/
technisch

_gid

Google Analytics

Website-analyse

1 dag

3

Analyse/
technisch

_gat

Google Analytics

Website-analyse

totdat het
navigatievenster
wordt gesloten
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