Cookie Beleid
Cookieverklaring Citroën Betaalplan
Citroën Nederland B.V. ("Citroën") en Citroën Betaalplan hechten belang aan uw privacy. Om inzicht
te krijgen in de manier waarop mensen onze website www.citroen.nl ("Website") en
www.citroen.nl/betaalplan gebruiken, en om meer waardevolle ervaringen voor u te creëren, kan
het zijn dat wij gegevens verzamelen over de manier waarop u de site gebruikt en maken wij gebruik
van Cookietoestemming-tool om de cookies te weigeren. In deze Cookieverklaring kunt u lezen
waarvoor we deze cookies gebruiken en hoe u ze desgewenst kunt uitzetten. Deze cookies bevatten
in geen geval informatie over namen van gebruikers.
Wat zijn cookies?
De Autoriteit Consument & Markt omschrijft cookies als volgt:
"Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt
geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een
later bezoek weer uitlezen."
Cookies op de Website
Op de Website worden verschillende typen cookies gebruikt te onderscheiden in functionele
cookies, analytische- en personalisatiecookies, targeting en/of advertentiecookies. Bekijk hier de
volledige lijst met cookies die op de Website worden gebruikt. Hieronder informeren wij u
aanvullend over de verschillende soorten cookies en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt
door Citroën.
1. Anonieme cookies voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de
website.
Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de Website te bepalen (het aantal
bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site bestede tijd, links waarop wordt
geklikt enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze Website steeds verder te verbeteren zodat wij er
zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan uw wensen voldoet. De cookies die wij gebruiken om
de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden geen mogelijkheden om de bezoeker
van de Website te identificeren of om persoonlijke gegevens te verzamelen (naam, IP-adres enz.).
2. Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens
Op een aantal van onze websites kunt u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord
(bijvoorbeeld uw klantaccount op MyCitroën.nl). Deze Website maakt gebruik van cookies om uw
accountgegevens of registratie voor een specifieke dienst te onthouden.
3. Third-party cookies (adverteren)
De meeste internetreclame van Citroën wordt weergegeven op websites van derden en wordt
geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde
partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien hoeveel internetgebruikers een banner hebben
gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het
cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben aangemaakt. Wij kunnen deze cookies niet lezen en
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aanmaken.
4. Andere third-party cookies
Citroën gebruikt andere third-party cookies om het surfgedrag op onze websites te analyseren en u
op basis daarvan voor te stellen een brochure of een proefrit aan te vragen. Deze cookies worden
uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de
verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter
georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig,
navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren.
Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling
van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te
personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Citroën websites. De
levensduur van deze cookies voor meting van het internet verkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen.
Cookies op de website overzicht
Gerichte reclame; hoe werkt het?
Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van uw computer, afhankelijk van de
internetpagina's die u bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn opgeslagen:


De internetpagina's die u recent hebt bezocht,



De producten waarin u geïnteresseerd bent,



Systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser enz.) die gebruikt worden om de
weergave bij uw volgende bezoek op onze websites te optimaliseren.

Gerichte reclame van Citroën
De dienst CentralTag zorgt er in opdracht van Citroën voor dat internetgebruikers gerichte reclame
te zien krijgen op basis van hun surfgedrag (getoonde interesse voor een bepaald model bij het
surfen op de website Citroën.nl, citroën.nl/betaalplan, carconfigurator.citroen.nl of
www.carstore.citroen.nl). Dit gebeurt middels het plaatsen van zogenaamde third-party cookies van
Krux, welke het mogelijk maken u meer gericht en gepersonaliseerd te benaderen middels
advertenties over het wereldwijde web (zie voor meer informatie http://www.krux.com/privacy/)
Als u geen gerichte reclame meer wilt zien:
Klik hier om deze functie te deactiveren. Omdat CentralTag lid is van het NAI (Network Advertising
Initiative), kunt u de functie ook deactiveren op de site http://www.networkadvertising.org. Indien u
niet meer wenst dat onze site third-party cookies van Krux verzamelt kunt u deze uitschakelen op
http://www.youronlinechoices.com.
Bezoek de website http://www.youronlinechoices.com/ voor meer informatie over online gerichte
reclame en de mogelijkheden om deze reclame van andere bij het IAB aangesloten bedrijven te
blokkeren.
Blijf ik reclame te zien krijgen als ik gerichte reclame blokkeer?
Ja, u krijgt nog steeds reclame te zien maar deze is niet meer gebaseerd op uw voorkeuren.
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Cookies uitschakelen en verwijderen
De gebruiker kan het versturen en plaatsen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn
internetbrowser te wijzigen of door gebruik te maken van onze Cookietoestemming-tool. Reeds
geplaatste cookies kunnen eveneens worden verwijderd via de browserinstellingen. Indien u de
cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds
uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten
beperken.
Privacy Policy
Klik voor meer informatie over de gegevensverwerking door Citroën op de volgende link die verwijst
naar het Privacy Policy: http://www.citroen.nl/voorwaarden.html
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