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1. ALGEMEEN
1. In dit Cookie- en privacybeleid wordt beschreven hoe Crossyn Automotive B.V.
(hierna: ‘Crossyn’) de persoonsgegevens verwerkt van iedere gebruiker (hierna:
‘Gebruiker’) van de websites onder www.crossyn.com en https://xxx.crossyn.com
(hierna: ‘de Websites’).
2. Crossyn handelt conform Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en in het
bijzonder in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. Crossyn verwerkt algemene bezoekgegevens en (persoons)gegevens, zoals het
telefoonnummer, (e-mail)adres en de (gebruikers)naam van de Gebruiker (indien
doorgegeven), het IP-adres, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser
van Gebruiker meestuurt.

2. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Crossyn verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende
Gebruiker deze persoonsgegevens via (een van) de Websites aan de Crossyn heeft
doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie
over de diensten en producten van Crossyn.
2. Crossyn gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker
de persoonsgegevens aan Crossyn heeft verstrekt en voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de Websites. Voorts optimaliseert Crossyn hiermee de
werking van de Websites.
3. Crossyn biedt een nieuwsbrief waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over
bijvoorbeeld aanbiedingen, nieuwe (Cross)Services en ontwikkelingen in de
automotive markt en binnen Crossyn zelf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
de Gebruiker zich kan afmelden.

3. DOORGIFTE AAN DERDEN
1. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
2. Voor het overige zal Crossyn de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan
derden doorgeven, tenzij:
a. de doorgifte geschiedt aan een door Crossyn voor de in dit Cookie- en
privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke
bewerker Crossyn een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de
bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen; of
b. Crossyn van oordeel is dat zij naar aanleiding van een vordering van een
daartoe bevoegde instantie op grond van een wettelijke verplichting
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persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Dit oordeel baseert Crossyn
op het door haar opgestelde ‘Beleid vorderen gegevens door politie en justitie’.

4. COOKIES
1. Crossyn maakt gebruik van zogenaamde first party cookies (artikel 5). Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Websites en/of Flash-applicaties
wordt meegestuurd en door de browser van de Gebruiker op de harde schijf van zijn
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar servers van Crossyn teruggestuurd worden. Deze cookies
beschadigen de computer niet. De Gebruiker kan deze cookies uitzetten via zijn
browser. Zie deze toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

5. FIRST PARTY COOKIES
1. Crossyn maakt gebruik van Google Analytics, permanente cookies en sessiecookies.
2. Crossyn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de
Websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Crossyn bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Via de Websites wordt een cookie geplaatst van het bedrijf
Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De gegevens worden overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze
gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. Crossyn heeft hier geen
invloed op. Crossyn heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics gegevens te
gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo
veel mogelijk geanonimiseerd. Crossyn heeft Google verzocht om het IP-adres van de
Gebruiker te maskeren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als de Gebruiker niet wil dat
Google Analytics wordt gebruikt, kan hij de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’
voor zijn webbrowser downloaden en installeren. De add-on kan worden gedownload
van de Google site.
3. Met behulp van een permanente cookie kan Crossyn de Gebruiker herkennen bij een
nieuw bezoek op de Websites. De Websites kunnen daardoor speciaal op de
voorkeuren van de Gebruiker worden ingesteld. Ook wanneer de Gebruiker
toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan Crossyn dit door
middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft de Gebruiker niet steeds zijn
voorkeuren te herhalen. De Gebruiker kan permanente cookies verwijderen via de
instellingen van zijn browser.
4. Met behulp van een sessiecookie kan Crossyn zien welke onderdelen van de Websites
de Gebruiker met dit bezoek heeft bekeken. Crossyn kan haar dienst daardoor zoveel
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mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar Gebruikers. Deze cookies worden
automatisch verwijderd zodra de Gebruiker zijn webbrowser afsluit.

6. INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en
afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik te voorkomen kan
Crossyn de Gebruiker vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de Gebruiker een kopie
van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan de Gebruiker terug vinden in de
instellingen van zijn browser.
2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de
Gebruiker vragen heeft over dit Cookie- en privacybeleid, kan de Gebruiker Crossyn
bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

7. BEWAARTERMIJN
1. Als de Gebruiker een contact- of registratieformulier op de Websites invult, of een email naar Crossyn stuurt, dan worden de gegevens die de Gebruiker naar Crossyn
stuurt niet langer bewaard dan naar de aard van het formulier of de inhoud van de email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. BEVEILIGING
1. Crossyn heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking.
2. Waar wachtwoorden, gebruikersnamen of andere toegangsmogelijkheden worden
gebruikt voor toegang tot (delen van) de Websites, is de Gebruiker zelf
verantwoordelijk om deze gegevens veilig te bewaren en misbruik of diefstal te
voorkomen.

9. WIJZIGINGEN IN HET COOKIE- EN PRIVACYBELEID
1. Crossyn behoudt zich het recht voor dit Cookie- en privacybeleid aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Crossyn adviseert de
Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn
doorgevoerd. De laatste versie van het Cookie- en privacybeleid kan altijd worden
teruggevonden op www.crossyn.com.
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CONTACTGEGEVENS CROSSYN
Crossyn Automotive B.V.
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
E: privacy@crossyn.com
T: (+31) (0)85 015 0041
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