
ALGEMENE SAMENVATTING

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij 
zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten 
welke gegevens we verzamelen als u onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe 
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u 
precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van APS, 
Allround Parking Services b.v. U dient zich ervan bewust te 
zijn dat APS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid 
van andere sites en bronnen. APS respecteert de privacy 
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld.

DOELEINDEN
Uw gegevens worden gekoppeld aan het gebruik van een 
parkeerplaats en vastgelegd in het toegangscontrole 
systeem. 

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor de 
financiële administratie. Bewijsstukken (kopie 
legitimatiebewijs en kopie bankpas) die u moet meesturen 
bij de aanvraag voor een parkeerabonnement worden na 
registratie voor bovengenoemde doeleinden direct 
vernietigd. U kunt het BSNnummer en de pasfoto op het 
kopie van uw legitimatiebewijs indien gewenst 
onzichtbaar maken. 

Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven. 
Uitzondering hierop is het starten van een 
invorderingstraject in geval van een betalingsachterstand. 
Dan worden uw gegevens doorgeven aan een 
incassobureau.

Indien van toepassing:
In geval van camerabewaking worden door ons beheerde 
camera beelden na maximaal 30 dagen automatisch 
gewist. De camera beelden worden alleen voor eigen 
gebruik bekeken. Indien camera beelden mogelijk 
onderdeel gaan uitmaken van een justitieel onderzoek 
worden deze apart opgeslagen en op verzoek van de 
politie bekeken en/of afgegeven.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van 
uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip 
van opvraging en gegevens die de browser van een 
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden 
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij 
hiermee de werking van de website. Wij proberen deze 
gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze 
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden 
hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen 
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers, o.m. in de Verenigde Staten. Lees 
het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook 
het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 
website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 
ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij 
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten 
gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van 
uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om 
uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze 
cookies uitzetten via uw browser.
Via onze website worden ook cookies geplaatst van het 
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover derden de informatie namens 
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na 
schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke 
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte 
overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk 
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  
Ook kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u 
niet wilt worden benaderd met informatie over onze 
producten en diensten door dit te melden via de 
contactmogelijkheden zoals die staan vermeld op de 
website. 

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement 
aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden 
gepubliceerd.
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