
Wie zijn wij 

Het adres van onze website is: https://www.garagedegraeuwe.com 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat 
doen 

Cookies 

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk 
cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie 
bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login 
informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en 
cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, 
wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de 
login cookies verwijderd. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. 
Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van 
andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere 
website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, 
tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten 
inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een 
account hebt en ingelogd bent op die website. 

Analytics 

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), 
bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Beheerders 
van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Gebruikers 
kunnen vragen om de gegevens aan te passen of om ze te verwijderen. 

Welke rechten heb je van je eigen gegevens 



Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je 
verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je 
hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken 
dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit 
bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met 
administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

 


