
Car Lock Systems levert autosleutels en –sloten aan de Europe automotive after market. Auto- 

importeurs, merkdealers en universele garagebedrijven bieden we voor vrijwel elk automerk een uit-

gebreid productassortiment en repair services. Met een team van zo’n 60 enthousiastelingen zorgen 

we er dagelijks voor dat ruim duizend orders binnen 24 uur onze klanten bereiken.   

www.carlocksystems.com

 COOKIES CAR LOCK SYSTEMS B.V.

1. Algemeen 
Car Lock Systems B.V. (hierna CLS) hecht veel waarde aan 
de bescherming van uw gegevens. In deze cookieverkla-
ring willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met gegevens, verkregen door 
cookies. 

2. Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagi-
na’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden.

3. Gebruik van permanente cookies 
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u 
herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De 
website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden 
ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven 
voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel 
van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds 
uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart 
en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. 
Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellin-
gen van uw browser.

4. Gebruik van sessie cookies 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke 
onderdelen van de website u met dit bezoek heeft be-
keken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk 
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze 
cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw 
browser afsluit. Niet afgeronde weborders worden auto-
matisch binnen 24 uur uit onze database verwijderd.

5. Google Analytics cookies 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het 
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analy-
tics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden 
en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden ver-
schaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover derden de informatie namens Google ver-
werken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie 
te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel moge-
lijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Sta-
ten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield prin-
ciples en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma 
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor 
de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

6. Social media cookies 
De social media buttons op deze website bevatten geen 
cookies. Het zijn links naar de website van het betref-
fende platform. Als u van die link gebruik maakt, verlaat 
u onze website en komt u dus terecht bij (bijvoorbeeld) 
Twitter. Daar geldt het privacybeleid en het cookiebeleid 
van het betreffende platform. Daar hebben wij geen in-
vloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan. 
Als u wilt weten hoe zij met cookies omgaan, moet u hun 
website raadplegen.

7. Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van 
de persoonsgegevens welke we van u hebben. Ook heeft 
u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij 
indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om 
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u 
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt 
deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

8. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het 
verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies 
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

9. Contact 
Indien u na het doornemen van onze cookieverklaring,  
of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact  
met ons wenst op te nemen kan dit via deze contact- 
gegevens: Car Lock Systems B.V.,  
De Hoogjens 10, NL-4254 XW Sleeuwijk,  
info@carlocksystems.com; +31 (0)183-305222.  

10. Wijzigingen cookieverklaring 
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 
2018. CLS kan deze cookieverklaring aanpassen. Nieuwe 
versies worden altijd op de website gepubliceerd.  
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te 
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

9.


