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Cookiebeleid 
 
 

1. Wat zijn cookies ? 
 

Om deze site goed te laten werken, kunnen we kleine gegevensbestanden, namelijk cookies, 
op uw apparaat plaatsen. 
Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een zeer klein data- of tekstbestand, dat 
op de harde schijf van een internetgebruiker geïnstalleerd wordt. Deze cookies worden 
gegenereerd door een server, in principe de computer die een website aanstuurt. De 
informatie in deze cookies wordt door de server ingesteld en kan door die server gebruikt 
worden, telkens wanneer de gebruiker de site bezoekt. Een cookie kan beschouwd worden 
als een identificatiekaart van een internetgebruiker, die een website informeert wanneer de 
gebruiker teruggekeerd is. 
 
De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar u bent hiertoe niet verplicht. 
Meestal kunt u via uw browserinstellingen de installatie van cookies weigeren en u kunt dan 
nog steeds gebruikmaken van de meeste opties op de sites. 
 
Wenst u cookies te verwijderen die zich al op uw computer bevinden, of wilt u de installatie 
van cookies voortaan weigeren, dan kunt u de instructies van uw browserfabrikant 
raadplegen door op "Help" te klikken in uw browsermenu.  
 

2. Waarom maken we gebruik van cookies ? 
 
Om uw surfervaring te verbeteren en om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken, 
kunnen cookies op uw computer geïnstalleerd worden bij het bezoeken van onze 
webpagina's. MARELLI gebruikt cookies om: 

- minder te moeten inloggen en wachtwoorden herinneren; 
- de instellingen automatisch af te stemmen op de voorkeuren; 
- inhoud aan te bieden die het best aansluit bij informatie zoals o.a. is ingevuld in 

formulieren; 
- tekstvelden vooraf automatisch in te vullen. 

 
Tracking cookies kunnen ook worden gebruikt ter identificatie van veelbekeken pagina's of 
surfroutes om de verdere ontwikkeling van de website te helpen verbeteren of om 
gerelateerde inhoud te signaleren, te suggereren of aan u voor te stellen, die van belang kan 
zijn op basis van de bezochte pagina's. 
 
De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor statistische analysedoeleinden van de 
website. De gegevens worden opgeslagen op een derde webserver. 
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3. Cookies van derden ("third party" cookies) 

 
Indien u gebruikmaakt van social sharing plug-ins of social sign-in om verbinding te maken 
met gerelateerde sociale sites, waaronder maar niet beperkt tot Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Facebook of Google+ vanuit onze site, dan is het mogelijk dat deze sites ook cookies zullen 
plaatsen op uw apparaat om te kunnen functioneren. MARELLI heeft geen controle over 
deze cookies en registreert of traceert geen gegevens die hiermee verbonden zijn. 
 

4. Hoe cookies controleren ? 
 
U kunt cookies controleren en/of verwijderen indien u dat wenst. U kunt alle cookies 
verwijderen die zich al op uw computer bevinden. U kunt ook de meeste browsers instellen 
om nieuwe cookies te weigeren. 
 
We merken hierbij op dat sommige functionaliteiten of services niet beschikbaar kunnen zijn 
indien cookies verwijderd of niet geaccepteerd kunnen worden, aangezien we de informatie 
in verband met uw computer niet zullen kunnen herkennen. 
 
Indien u deze informatie niet wenst vrij te geven, dan dient u uw internetbrowserinstellingen 
aan te passen aan het gewenste beveiligingsniveau om de cookies te blokkeren en te wissen 
van de harde schijf of om u te waarschuwen voordat cookies opgeslagen worden. 
 

5. Verzamelen en verwerken van de gegevens 
 
Wanneer een gebruiker een webpagina opvraagt, worden gegevens geregistreerd, zoals de 
volgende informatie: 

- uw IP-adres 
- het gebruikte besturingssysteem 
- de "url" waarmee u de MARELLI website bereikt hebt 
- de naam van het opgevraagde bestand/de opgevraagde pagina 
- de datum en het tijdstip van het opvragen en de duur van het bezoek. 

 
De cookies zelf bevatten geen persoonlijke informatie. Om op onze websites te surfen, is 
geen persoonlijk identificeerbare informatie nodig. 
 
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens 
verwijzen we u naar ons “Privacy Charter”, beschikbaar op onze site. 
 
 
 
 


