PRIVACYVERKLARING
Algemene voorwaarden
In onze algemene voorwaarden is deze Privacyverklaring beknopt opgenomen.
N.A.W.
1Box Selfstorage met vestigingen in Nederland heeft haar hoofdkantoor in Ede aan de Galileilaan 23c. Om
met ons in contact te komen, stuurt u een e-mail naar info@1BOX.nl of bel je 085 016 16 11
Privacy- en cookieverklaring
1BOX Selfstorage respecteert de privacy van bezoekers op het domein www.1box.nl en zorgt er voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het doel van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het
uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De gegevens worden derhalve
opgeslagen in ons CRM systeem hetgeen een integraal onderdeel is van ons verhuur software pakket.

Internet gebruik
Om meer inzage te krijgen in het gebruik van onze website www.1BOX.nl of een hieraan gelinkte website
die door 1BOX Selfstorage beheert wordt, en de prestaties van marketingcampagnes wordt gebruik
gemaakt van zogeheten webanalytics software op de website, namelijk Google Analytics. Dit is software
die geanonimiseerde gegevens omtrent uw websitebezoek vastlegt. We wijzen u er expliciet op dat deze
gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf
via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw
bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te
anonimiseren. De gegevens van Google Analytics cookies wordt beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Marketing
Wij maken gebruik van re-marketingcookies. Hiermee wordt onthouden welke informatie u op onze
website bekijkt, waarmee re-marketinglijsten worden opgebouwd, zonder dat dit naar een persoon
herleidbaar profiel leidt. Hiermee zijn wij in staat om op andere websites u relevante gerichte
advertenties te kunnen tonen.

Privacybeleid door Google
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, bijvoorbeeld voor benchmarkgegevens. Wij hebben met Google
een bewerkersovereenkomst afgesloten.

