De bewuste brandstofkeuze!
Privacy policy en disclaimer

Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop deze site informatie verzamelt over bezoekers en de wijze waarop deze informatie gebruikt
wordt.
Wat is een cookie?
De website van Blue One 95 maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/
of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.
Google Analytics statistieken
Blueone95.nl maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst houdt rapportages bij over hoe bezoekers deze 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. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden
aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor
Google Analytics het volgende privacybeleid.In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw internet browser.
Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als u vragen hee. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een emailadres
in te vullen. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien wij via email in contact moeten/willen komen. De emailadressen zullen niet
worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht: “Cookierecht.nl”
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
Disclaimer Blue One 95 checker
Wijzigingen voorbehouden. De Blue One 95 check is met zorg samengesteld door VARO Energy op basis van informatie van ACEA of op basis van
informatie van de Nederlandse importeur. VARO Energy noch haar partners erkennen enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in
verband met het gebruik van de informatie op deze lijst. Raadpleeg bij twijfel of de auto geschikt is voor het gebruik van E10 altijd uw autobedrijf.
Samengesteld op 4 januari 2016.

