
WALLBOX’ COOKIE-POLITIK

1. WALLBOX anvender cookies til at indsamle visse oplysninger om brugen af   Tjenesten
gennem hjemmesiden og portalen. Cookies er datalagrings- og genfindingsmekanismer,
der er installeret på brugerens enhed (computere og/eller mobile enheder) for at
muliggøre formålene  med vores cookie-politik og tilbyde en bedre browsingoplevelse.

2. Brugeren har mulighed for at acceptere eller afvise installationen og brugen af   cookies til
de formål, der er angivet her, før de installeres på hans/hendes enhed, samt for at ændre
deres konfiguration på et hvilketsomhelst tidspunkt.

3. Under alle omstændigheder informerer WALLBOX dig om, at visse funktioner i Tjenesten
kræver brug af cookies, for at de kan fungere korrekt, så hvis Brugeren vælger ikke at
acceptere deres installation, kan det betyde, at brugen af   Tjenesten påvirkes, og at de
nævnte funktioner ophører med at være operationelle, eller endog at det ikke er muligt at
bruge visse dele af Tjenesten.

Typer og formål med anvendte cookies:

A. Tekniske cookies: er dem der tillader brugeren at navigere gennem denne tjeneste og
bruge de forskellige muligheder eller tjenester, den tilbyder, såsom kontrol af trafik og
datakommunikation, identifikation af sessionen, adgang til steder med begrænset
adgang, huske elementerne i en ordre, udføre købsprocessen af   en ordre, fremsætte
anmodning om registrering eller deltagelse i et arrangement, bruge
sikkerhedselementer under navigation, gemme indhold til spredning af videoer eller lyd
eller dele indhold via sociale netværk.

B. Personaliseringscookies: er dem der tillader brugeren at få adgang til tjenesten med
nogle foruddefinerede generelle karakteristika baseret på en række kriterier i brugerens
terminal, såsom sproget, typen af   browser, hvorigennem brugeren får adgang til
tjenesten, den regionale konfiguration hvormed han/hun får adgang til tjenesten, mv.

C. Analysecookies: er dem, der bruges af WALLBOX eller ejes af tredjeparter, og som
giver den ansvarlige for dem mulighed for at overvåge og analysere brugernes adfærd
på hjemmesiden og portalen. De oplysninger, der indsamles gennem denne type
cookies, bruges til at måle aktivitet og til at oprette browsingprofiler for brugere på
nævnte websteder for at udføre forbedringer baseret på analyse af brugsdata foretaget
af brugere af Tjenesten.

D. Annoncecookies: er dem, der muliggør effektiv styring af de reklamepladser, der kan
inkluderes i Tjenesten, herunder opnåelse af browsingprofiler, der gør det muligt at få
oplysninger om brugerens adfærd. Derved kan annonceindholdet tilpasses, så det
bliver relevant for brugeren.

Konfiguration af cookies:

Under navigering på webstedet og portalen har brugeren mulighed for at tillade, blokere eller
slette de cookies, der er installeret på hans/hendes computer, ved at konfigurere indstillingerne
for den anvendte browser. Brugeren kan se instruktionerne til at konfigurere brugen af   cookies i
sin browser via følgende links:



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

I tilfælde af at en anden browser benyttes, kan brugere få information om, hvordan de
konfigurerer brugen af   cookies på deres computere ved hjælp af denne browser. Hvis du har
brug for hjælp til at konfigurere cookies i nævnte browser, kan du som bruger sende en e-mail
til adressen dpo@wallbox.com, så vil WALLBOX kontakte dig hurtigst muligt.

Ændringer:

Når det skønnes passende, kan WALLBOX ændre denne cookiepolitik, og det er brugerens
ansvar at konsultere den gældende politik med jævne mellemrum.
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