COOKIEBELEID VAN WALLBOX

1.

WALLBOX gebruikt cookies om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van
de dienst op de website en het portaal. Cookies zijn kleine bestanden die voor de
hieronder omschreven doeleinden op de toestellen van de gebruikers (computer, tablet
en/of mobiele telefoons) worden geplaatst om op die manier informatie te verzamelen en
op te slaan en zo de website beter te laten functioneren.

2.

Voordat cookies worden geplaatst, hebben de gebruikers de mogelijkheid om cookies in
het kader van dit cookiebeleid toe te staan of te weigeren en kunnen die instellingen weer
op ieder moment wijzigen.

3.

WALLBOX wijst de gebruikers erop dat cookies noodzakelijk zijn om bepaalde
functionaliteiten van de dienst correct te laten werken. Als de gebruikers ervoor kiezen om
de cookies te weigeren, kan het zo zijn dat de dienst daardoor minder vloeiend werkt, de
functionaliteiten het niet meer doen of niet meer gebruik kan worden gemaakt van
bepaalde delen van de dienst.

Soorten gebruikte cookies en doel:
A.

Technical cookies: hiermee kunnen de gebruikers door deze dienst surfen en van de
verschillende aangeboden opties en diensten gebruik maken. Zo kunnen de gebruikers
bijvoorbeeld de uitwisseling en communicatie van data controleren, sessies
identificeren, op afgeschermde delen inloggen, onderdelen van bestellingen weergeven
of bestellingen plaatsen, zich voor events opgeven en daaraan deelnemen,
veiligheidselementen gebruiken tijdens het browsen en inhoud opslaan voor het
uitzenden van video’s of geluid en inhoud delen op sociale media.

B.

Functionele cookies: hiermee kunnen de gebruikers op de dienst inloggen zonder
steeds een aantal algemene instellingen opnieuw te moeten instellen. Deze cookies
onthouden namelijk de voorkeursinstellingen door rekening te houden met bepaalde
criteria die reeds zijn afgesteld op het toestel van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld
taalkeuze, soort browser en de regionale instellingen waarmee op de dienst wordt
ingelogd, enzovoort.

C.

Analytics cookies: cookies die WALLBOX of derden gebruiken en waarmee het
surfgedrag van de gebruikers van de website en het portaal kan worden gevolgd en
geanalyseerd. De informatie die deze cookies verzamelen wordt gebruikt om het aantal
bezoekers te meten en profielen aan te maken van de gebruikers van de websites. De
geanalyseerde gebruiksgegevens stellen de aanbieder in staat om zijn dienstverlening
te verbeteren.

D.

Advertising cookies: hiermee kan de aanbieder efficiënt op de dienst getoonde
advertenties beheren en op de gebruikers afstemmen met behulp van bijvoorbeeld
aangemaakte gebruikersprofielen zodat informatie over hun surfgedrag kan worden
verkregen. Zo krijgen de gebruikers voor hen inhoudelijk interessante advertenties
getoond.

Instellingen van de cookies:

Tijdens het browsen op de website en het portaal kunnen de gebruikers hun browser zodanig
instellen dat de op hun toestel geplaatste cookies worden toegestaan, geblokkeerd of
verwijderd. Zij kunnen de volgende adressen raadplegen om het gebruik van de cookies in te
stellen:
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
In geval van andere browsers, kunnen de gebruikers met behulp van die browsers zelf
aanwijzingen krijgen over de wijze waarop zij het gebruik van de cookies kunnen instellen.
Indien zij hulp nodig hebben met het wijzigingen van de instellingen van de cookies, kunnen zij
een e-mail sturen naar dpo@wallbox.com. WALLBOX neemt dan zo snel mogelijk contact met
hen op.
Wijzigingen:
WALLBOX kan dit cookiebeleid indien nodig op ieder moment wijzigen. De gebruikers dienen
van tijd tot tijd het geldende beleid raad te plegen.

