
Privacybeleid 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Auto Twins Emmen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 
gebruik maakt van de diensten van Auto Twins Emmen en/of omdat u deze 
zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Auto Twins 
Emmen verstrekt. Auto Twins Emmen kan de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

uw voor- en achternaam 
uw adresgegevens 
uw telefoonnummer 
uw e-mailadres 
uw IP-adres 

 
WAAROM AUTO TWINS EMMEN DE GEGEVENS NODIG HEEFT 
Auto Twins Emmen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact 
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk 
(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch 
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Auto Twins Emmen uw 
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst van een opdracht. 

  

HOE LANG AUTO TWINS EMMEN DE GEGEVENS BEWAART 
Auto Twins Emmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien 
er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

  

DELEN MET ANDEREN 
Auto Twins Emmen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Auto Twins Emmen worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van 
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Auto 
Twins Emmen gebruikt deze informatie om de werking van de website te 



verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 

  

GOOGLE ANALYTICS 
Auto Twins Emmen maakt gebruik van cookies en Google Analytics om bij 
te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen 
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het 
privacybeleid van Google Analytics hier vinden. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website 
gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Auto Twins Emmen te 
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Auto Twins Emmen heeft hier geen invloed op. Auto Twins 
Emmen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen 
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

COOKIES 

Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juni 2021 en is 
van toepassing op inwoners van de EU. 

1. Introductie 

Op onze site, wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante 
technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” 
worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden 
cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het 
gebruik van cookies in het algemeen en over cookies op onze site. 

 

2. Wat zijn cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site 
wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer 
of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan 



bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende 
derde partijen teruggestuurd worden. 

 

3. Wat zijn scripts? 

Een script is een code dat wordt gebruikt om onze site goed te laten 
functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze 
server, of op je apparaat. 

 

4. Cookies 

4.1 Technische of functionele cookies 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed 
werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen 
van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt 
bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw 
dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het 
onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot 
dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier 
toestemming voor geeft. 

4.2 Analytische cookies 

Omdat statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming 
gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies. 

Op deze site kunnen wij gebruiken maken van advertentiecookies, zodat 
het online advertentieaanbod voor je kan worden gepersonaliseerd, en wij 
(en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagne resultaten. Dit 
gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van je klik- en 
surfgedrag binnen en buiten.  Middels de cookies wordt aan je als site 
bezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat je niet meerdere keren 
dezelfde advertentie te zien krijgt. 

4.3 Marketing/Tracking cookies 



Marketing-/tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale 
opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om 
advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op 
verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden. 

Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen 
wij als wij deze plaatsen je toestemming. 

4.4 Social media knoppen 

Op onze website zijn buttons opgenomen van bijvoorbeeld Facebook, 
LinkedIn, YouTube, Twitter en Instagram om webpagina’s te kunnen 
promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (bijvoorbeeld “tweeten”) op sociale 
netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken 
door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Instagram zelf 
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De 
social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en 
verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond 
kunnen worden. 

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via 
deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel 
mogelijk geanonimiseerd. Facebook, LinkedIn en Instagram zijn gevestigd 
in de Verenigde Staten. 

bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). 

 

5. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen 

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig 
verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst 
mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser 
zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt 
geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de 
instructies van de Help-functie van je browser. 

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn 
uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na 
je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites. 



GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@autotwinsemmen.nl. Auto Twins Emmen zal zo snel mogelijk, 
binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

  

BEVEILIGEN 
Auto Twins Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website van Auto Twins Emmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-
certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over 
de beveiliging van door Auto Twins Emmen verzamelde 
persoonsgegevens, neem dan contact met Auto Twins Emmen op via 
info@autotwinsemmen.nl. 

https://autotwinsemmen.nl/ is een website van Auto Twins Emmen. Auto 
Twins Emmen is als volgt te bereiken: 

  

Postadres: 

Jules Verneweg 3 
7821 AD Emmen 

  

Vestigingsadres: 

Jules Verneweg 3 
7821 AD Emmen 

Telefoon: 06 21 59 22 56 

E-mailadres: info@autotwinsemmen.nl 

  

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING 
Auto Twins Emmen behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te 
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

 


