Cookies
‘For English see below’
ParkingYou B.V. gebruikt op de website (www.parkingyou.nl) een technologie met de naam “cookie”. Deze
melding verschaft u informatie over de cookies die op de site worden gebruikt, hun doel en de keuzes die u
kunt maken inzake het gebruik van cookies. Deze melding is gericht aan alle internetgebruikers die
www.parkingyou.nl bezoeken en raadplegen.
1. Waar zijn cookies voor nodig?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die opgeslagen worden op mobieltjes, tablets en pc's. Deze bestanden
slaan bepaalde data op van de websites die je bezoekt. Wanneer u doorgaat met browsen of opnieuw de site
bezoekt die de cookie heeft geplaatst, deelt uw browser deze informatie mee aan de server die de cookie heeft
geplaatst, tijdens heel de geldigheidsduur van de cookie. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of de
verbinding afkomstig is van hetzelfde Verbindingsapparaat.
Voor de website van ParkingYou B.V. worden zowel functionele als analytics cookies toegepast. Functionele
cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en zorgen er dus voor dat de website
gebruiksvriendelijk is voor jou als bezoeker.
De volgende cookies worden door ParkingYou op de site gebruikt.
Soorten cookies

Het nut ervan

Sessiecookies

Deze cookies zijn nodig voor het bladeren door de
Site en/of om bepaalde handelingen op de Site uit
te voeren (bv. om tijdens online
aankoopprocedures de verschillende
aankoopetappes toe te wijzen aan hetzelfde
Verbindingsapparaat).

Authenticatiecookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u toegang te
verschaffen tot eigen inhoud waartoe de toegang
alleen aan u is voorbehouden (bijvoorbeeld de
inhoud gekoppeld aan uw gebruikersaccount)

Veiligheidscookies

Deze cookies worden gebruikt om ongeoorloofde
toegangspogingen te voorkomen tot inhoud
waartoe de toegang alleen aan u is voorbehouden
(bijvoorbeeld de inhoud gekoppeld aan uw
gebruikersaccount)
Deze cookies worden gebruikt om uw
navigatievoorkeuren te onthouden (zoals
taalkeuze)

Personalisatiecookies

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om de
sitebezoeken te analyseren (zoals het aantal
bezochte pagina's, de regio waarvan de
gebruikers afkomstig zijn, het aantal bezoeken

Uw rechten met betrekking
tot cookies
Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als u
deze blokkeert, is het mogelijk
dat u de Site niet meer op
normale wijze kunt
doorbladeren.
Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als u
deze blokkeert, hebt u geen
toegang meer tot uw account.
Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als u
deze blokkeert, hebt u geen
toegang meer tot uw account.
Als deze cookies worden
gebruikt voor meer dan één
sessie, dan moet uw
toestemming worden
verkregen. Als u geen
toestemming geeft of deze
cookies blokkeert, dan worden
uw voorkeuren niet
onthouden voor uw volgende
bezoek.
Voor het gebruik van deze
cookies is uw toestemming
vereist. Als u geen
toestemming geeft of deze

aan de site, de activiteit van de bezoekers van de
site en de frequentie waarmee ze terugkeren).
ParkingYou maakt hiervoor gebruikt van Google
Analytics, een service voor websiteanalyse,
verleend door Google LLC. Aan de hand van deze
gegevens worden voor ParkingYou
bezoekersrapporten van de site opgesteld en
kunnen wij de site optimaliseren en
gebruiksvriendelijker maken. Daarnaast gebruiken
wij een Facebook Pixel om doelgroepen te
kunnen maken van onze websitebezoekers.

cookies blokkeert, dan heeft
dat geen invloed op uw bezoek
van de Site.

Soorten cookies
Cookie naam
_ga
_gat
_gid
1P_JAR
1P_JAR
ANID
APISID
CONSENT
HSID
fr
Act

Provider
.parkingyou.nl
.parkingYou.nl
.parkingYou.nl
.gstaic.com
.google.com
.google.com
.google.com
.google.com
.google.com
.facebook.com
.facebook.com

Soort cookie
Analytisch
Analytisch
Analytisch
Analytisch
Analytisch
Marketing
Analytisch
Functioneel
Functioneel
Tracking
Marketing

C_user
Datr
Presence

.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com

Marketing
Marketing
Marketing

sb
Spin
Wd
Xs
M_pixel_ratio

.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com

Marketing
Functioneel
Marketing
Marketing
Analytics

NID
SID
SIDCC
OGPC
PHPSESSID

.google.com
.google.com
.google.com
google.com
.farkingYou.nl

Functioneel
Functioneel

pll_language

Reserveren.parkingyou.nl/
Book/XXX/Parking
Parkingyou.nl
Parkingyou.nl

Functioneel

_fbc
_fbp

Marketing
Functioneel

Marketing
Marketing

Geldigheidsduur
2 jaar
gedurende sessie
1 dag
1 maand
1 maand
1 jaar
2 jaar
Vervalt niet
2 jaar
3 maanden
Gedurende de
sessie
6 maanden
1 dag
Gedurende de
sessie
1 dag
1 dag
10 dagen
6 maanden
Wanneer sessie
eindigd
6 maanden
2 jaar
3 maanden
2 maanden
Gedurende de
sessie
Gedurende de
sessie
3 maanden
3 maanden

2. Welke gegevens worden er over nu gebruikt?
ParkingYou B.V. (www.parkingyou.nl) maakt gebruik van cookies die niet traceerbaar zijn naar een natuurlijk
persoon of een specifieke PC/tablet/mobiele telefoon. De cookies worden daarom niet gebruikt om de
informatie over uw internetgebruik aan uw identiteit te koppelen. Ze hebben als doel een
verbindingsapparatuur te herkennen en om het apparaat te kunne onderscheiden van andere apparaten. Dit
zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens niet worden getraceerd en/of worden opgeslagen door de cookies. Wij
verzamelen ook de IP-adressen om te kunnen bepalen uit welk werelddeel de bezoeker afkomstig is. Ook deze

informatie kan niet herleid worden naar een natuurlijk persoon. Daarnaast hebben wij de cookies van Google
Analytics volledig geanonimiseerd, waardoor er geen toestemming verleent hoeft te worden. De eisen die de
Autoriteit Persoonsgegevens hieraan heeft gesteld, zijn:
Accepteer het ‘Amendement gegevens verwerking’
Blokkeer het meezenden van volledige IP-adressen en forceer tevens SSL
Zet het delen van gegevens met Google uit
Informeer je bezoekers in een cookieverklaring over je gebruik van Google Analytics. \

Om meer te weten te komen over de cookies van Google Analytics, ga
naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Om meer te weten te komen over de cookies, geplaatst door Facebook, ga
naar https://www.facebook.com/policies/cookies/
Om meer te weten te komen over de cookies, geplaatst door Twitter, ga naar
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies#twitter-rules
Om meer te weten te komen over de cookies, geplaatst door Linkedin, ga
naar https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
3. Op welke juridische basis gebruiken we deze navigatie-informatie?
De informatie van de sessiecookies, authenticatiecookies en veiligheidscookies wordt gebruikt om op verzoek
diensten te verlenen (Sitenavigatie, een gebruikersaccount maken, openen en beveiligen). Wij vragen uw
toestemming voor het gebruik van personalisatie- en analytische cookies.
4. Hoe kunt u cookies weigeren of blokkeren?
Wanneer je de site bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Je hebt op elk moment de
mogelijkheid om de cookies afkomstig van de Site te beperken of te blokkeren. U kunt dit doen in uw browser.
Zodra je op het slotje aan de linkerkant van de balk klikt, kan je zien welke cookies er allemaal zijn geplaatst.
Elke cookie kan je vervolgens blokkeren of verwijderen. Meer informatie hierover vindt je op
www.youronlinechoices.com. Als u cookies niet inschakelt, kan dit invloed hebben op de weergave van de siteinhoud of de toegankelijkheid van bepaalde toepassingen.
5. Wilt u meer weten over de gegevensverwerking die ParkingYou uitvoert en over uw rechten?
Raadpleeg hiervoor onze privacyverklaring op onze website.

ParkingYou B.V.
Victoriapark 4
5611 BM Eindhoven
Info@parkingyou.nl
0408200956

Cookies
ParkingYou B.V. uses a technology called "cookie" on the website (www.parkingyou.nl). This notification about
your cookies must be used on the site, their purpose and the choices you can make regarding the use of
cookies. This report is addressed to all internet users who visit and consult www.parkingyou.nl.
1. What are cookies required for?
Cookies are small (text) files that are stored on cell phones, tablets and PCs. These files are data from the
websites you visit. When you have visited this cookie, you have visited this cookie while using the cookie. This
allows the connection to come from the same connection device.
For the website of ParkingYou B.V. both functional and analytical cookies are used. Functional cookies are
necessary to leave the website and show that the website is if it is interesting for you as a visitor.
The following cookies are used by ParkingYou on the site.
Types of
cookies
Session cookies

Authentication
cookies

Safety cookies

The use of cookies

Your rights regarding cookies

These cookies are required to browse the site and / or
to perform certain actions on the site (for example to
assign online purchase procedures to the same
connection device).
These cookies are necessary for you to have access to
inherent content to which access is only reserved for
you. (for example the content linked to your user
account)
These cookies are used to prevent unauthorized
access attempts to content. Access is only reserved to
you. (for example the content linked to your user
account)

Your personal consent is not
required for the use of these
cookies. If you block it, you may
not be able to access the site.
The use of these cookies is your
duties. If you block it, you will
no longer be able to access
your account.
The use of these cookies
requires your personal
permission. If you block it, you
will no longer be able to access
your account.
These cookies are used for
more than one session, then
your consent must be
displayed. If you do not block
these cookies, your preferences
will not be remembered for
your next visit.
You consent is required for the
use of these cookies. If you do
not give permission or block
these cookies, this will not
affect your visit of the site.

Personalization
cookies

These cookies are used to remember your navigation
preferences (such as language choice)

Analytisc
cookies

These cookies are used to analyze the site visits (such
as the number of pages visited, the region from which
the users originated, the number of visits to the site,
the activity of the visitors to the site and the
frequency with which they return). ParkingYou uses
google Analytics, a service for website analysis,
provided by Google LLC. On the basis of this
information, ParkingYou will draw up visitor reports
for the site so we can optimize the site and make it
more user-friendly. In addition, we use a Facebook
Pixel to create target groups from our website visitors.

Cookie naam
_ga
_gat
_gid
1P_JAR

Provider
.parkingyou.nl
.parkingYou.nl
.parkingYou.nl
.gstaic.com

Type of cookie
Analytics
Analytics
Analytics
Analytics

Duration
2 years
Session
1 day
1 month

1P_JAR
ANID
APISID
CONSENT
HSID
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Act
C_user
Datr
Presence
sb
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Xs
M_pixel_ratio
NID
SID
SIDCC
OGPC
PHPSESSID
pll_language
_fbc
_fbp

.google.com
.google.com
.google.com
.google.com
.google.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.google.com
.google.com
.google.com
google.com
.farkingYou.nl
Reserveren.parkingyou.nl/
Book/XXX/Parking
Parkingyou.nl
Parkingyou.nl

Analytics
Marketing
Analytics
Functional
Functional
Analytics
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Functional
Marketing
Marketing
Analytics
Functional
Functional
Marketing
Functional
Functional

1 month
1 year
2 years
Does not expire
2 years
3 months
Session
6 months
1 day
Session
1 day
1 day
10 days
6 months
Session
6 months
2 years
3 months
2 months
Session
Session

Marketing
Marketing

3 months
3 months

2. What information is used now?
ParkingYou B.V. (www.parkingyou.nl) uses cookies that are not traceable to a natural person or a specific PC /
tablet / mobile phone. The cookies are therefore not used to link the information about your internet usage to
your identity. They aim to recognize a connection equipment and to distinguish the device from other devices.
This ensures that personal data is not traced and / or stored by the cookies. We also collect the IP addresses in
order to determine which part of the world the visitor comes from. This information too cannot be traced back
to a natural person. In addition, we have completely anonymized the Google Analytics cookies, so that no
permission is required. The requirements imposed by the Dutch Data Protection Authority are:
Accept the 'Amendment data processing'
Block the sending of full IP addresses and also force SSL
Turn off data sharing with Google
Inform your visitors in a cookie statement about your use of Google Analytics.
To learn more about Google Analytics cookies, go to
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
To learn more about the cookies posted by Facebook, go to
https://www.facebook.com/policies/cookies/
To find out more about the cookies posted by Twitter, go to
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies#twitter-rules
To learn more about cookies, posted by Linkedin, go to
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
3. On what legal basis do we use this navigation information?
The information from the session cookies, authentication cookies and safety cookies is used to provide services
on request (site navigation, creating a user account, opening and securing). We ask for your permission for the
use of personalization and analytical cookies.
4. How can you refuse or block cookies?
When you visit the site, we inform you about the use of cookies. You have the possibility to limit or block the
cookies from the Site at any time. You can do this in your browser. As soon as you click on the lock on the left
side of the bar, you can see which cookies have all been placed. You can then block or delete each cookie.

More information can be found on www.youronlinechoices.com. If you do not enable cookies, this may affect
the display of the site content or the accessibility of certain applications.
5.

Would you like to know more about the data processing that ParkingYou carries out and about your
rights?
Consult our privacy statement on our website.

ParkingYou B.V.
Victoriapark 4
5611 BM Eindhoven
Info@parkingyou.nl
0408200956

