Privacy beleid Fixico
_____________________________________________________________________
De informatie die je hebt ingevuld via onze website of app wordt o.a. gebruikt om je account bij Fixico
te managen, te optimaliseren en om later aan het door jou ingeschakelde autoschadeherstelbedrijf
bekend te maken. Wij kunnen ook je gegevens gebruiken om je een e-mailbericht te sturen met
bijvoorbeeld informatie over onze services. Je gegevens zullen wij niet aan derden verstrekken voor
andere (marketing) doeleinden, tenzij wij daartoe op grond van wet- en/of regelgeving verplicht zijn.
Je gegevens worden daarnaast met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarbij wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.
Toegang tot informatie
Je hebt recht om je gegevens die bij ons bekend zijn in te zien. Je kan een verzoek indienen voor
inzage van je gegevens en wellicht tot wijziging van deze gegevens. Ook als je geen e-mailberichten
(meer) van ons wilt ontvangen kan je dit bij ons aangeven. Voor al deze gevallen kan je contact
opnemen met onze klantenservice of een e-mail sturen naar info@fixico.nl.
Wijzigingen
Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat ons privacy beleid als gevolg
daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren dan ook om ons privacy beleid regelmatig te
raadplegen.
Andere websites
Dit privacy beleid is alleen van toepassing op onze website en dus niet op andere websites die door
middel van links met onze website is verbonden. Ook kan onze website links naar andere websites
bevatten. Fixico kan dan ook niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige
manier met jouw gegevens omgaan.
Mocht je vragen hebben met betrekking tot ons privacy beleid, neem dan contact op via onze
klantenservice.

Cookiebeleid Fixico
_____________________________________________________________________
Op onze website en app wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine
tekstbestanden die op je computer worden geïnstalleerd. Cookies kunnen je computer of de
bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Het doel van ons gebruik van cookies is om
onze website efficiënt te laten werken, te optimaliseren maar ook voor het verschaffen en het
bijhouden van informatie over algemene bezoek- en/of gebruikgegevens.
Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google. De bezoek- en/of
gebruikersinformatie die door de cookie gegenereerd wordt zal naar Google worden gestuurd en daar
worden opgeslagen in servers in de V.S. Indien de IP-anonymisering op onze website geactiveerd is,
wordt jouw IP-adres door Google eerst afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in
andere landen binnen de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Google zal je IPadres nooit met andere gegevens van Google in verbinding brengen.
Als je niet wilt dat wij, of Google, informatie over je bezoekgedrag verzamelen, kan je de browser
(althans de meeste browers) zodanig instellen dat je cookies niet accepteert of dat je op de hoogte
wordt gehouden wanneer je een cookie ontvangt. Je kan ook een plugin downloaden en installeren.
Het niet accepteren van cookies kan overigens wel de functionaliteit van onze website beperken.
Als je de browser niet op voornoemde wijze aanpast en gewoon gebruikmaakt van onze website, geef
je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens zoals hierboven is beschreven.

Voor meer informatie kijk naar www.allaboutcookies.org.

Disclaimer Fixico
_____________________________________________________________________

Aan de informatie op de website van Fixico kan je geen rechten ontlenen. Fixico heeft zich
ingespannen om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven. Desondanks kan
onze website onjuistheden bevatten. Fixico is niet aansprakelijk voor eventuele onjuist- of
onvolledigheden.

