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Inleiding

1.1 Algemeen
Stocklist Dealer (het “Platform”) maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door
het gebruik van cookies kunnen Wij u bovendien een betere ervaring bieden en ons Platform en diensten
verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn
voor het aanbieden van ons Platform, zullen Wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik ervan.
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Hoe gebruikt ons Platform cookies en welke soorten cookies zijn er?

Ons Platform kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen.
First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt.
Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze Platform te vergemakkelijken en te verbeteren.
U zal geen Third party Cookies op uw computer of apparaat ontvangen door gebruik te maken van ons Platform.
Third party cookies zijn cookies die zouden worden geplaatst door derden, dat wil zeggen websites, diensten
en/of andere partijen dan Ons.
Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij
hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en Onze wettelijke
verplichtingen, verwijzen Wij u naar de Privacyverklaring op onze website.
Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy
en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op ons Platform
worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.
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Welke cookies gebruikt onze Platform?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

3.1 First party cookies
De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:
Naam cookies

Type en doel

Strikt
noodzakelijk

Bewaartermijn

stocklist_session

Essentiële cookie

Ja

2u

Houdt de sessie van de
ingelogde gebruiker bij.
Deze cookies zorgen ervoor dat
we je kunnen herkennen op
onze website.

© 2021 deJuristen. Alle rechten voorbehouden.
Het reproductierecht op deze teksten is beperkt tot gebruik voor de website waarvoor dit pakket werd aangekocht.

XSRF-TOKEN

Essentiële cookie

Ja
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Deze cookies hebben als doel
het voorkomen van mogelijk
misbruik of mogelijke aanvallen.
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Toestemming en het behoud van controle

Dit geldt enkel voor niet strikt noodzakelijke cookies: voordat cookies op uw computer of apparaat worden
geplaatst, vragen Wij uw toestemming. Door uw toestemming voor het plaatsen van cookies stelt u Ons in staat
om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt echter, indien u dat wenst, toestemming weigeren
voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt steeds uw cookie-voorkeuren
wijzigen.
Momenteel gebruikt ons Platform enkel strikt noodzakelijke cookies, waardoor we uw toestemming niet zullen
vragen. Op het moment dat we gebruik maken van niet strikt noodzaakelijke cookies, zullen wij uw toestemming
vragen.
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Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Verklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd
tot tijd te controleren.
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Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van
persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen
en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.
Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
• het recht op inzage;
• het recht op correctie;
• het recht om te wissen (vergetelheid);
• het recht om de verwerking te beperken;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
• het recht op gegevensportabiliteit;
• het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
• het recht om uw toestemming in te trekken.
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