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1. ALGEMEEN
1. Crossyn maakt gebruik van cookies en webstatistieken en verwerkt algemene
bezoekgegevens en persoonsgegevens, zoals jouw telefoonnummer, e-mailadres en
(gebruikers)naam (indien doorgegeven), jouw IP-adres, het tijdstip van het bezoek en
de gegevens die jouw browser meestuurt.
2. In dit cookie- en privacybeleid leggen we je uit wat cookies zijn, waarom wij ze
gebruiken en welke cookies wij precies plaatsen. Ook geven we informatie over de
webstatistieken die wij bijhouden en hoe wij omgaan met persoonsgegevens die je via
de websites aan ons doorgeeft.

2. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Als je jouw persoonsgegevens aan ons hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via het
contactformulier op crossyn.com, verwerken wij jouw gegevens alleen voor het
doeleinde waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren deze gegevens niet
langer dan nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling van jouw verzoek.
2. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Als
wachtwoorden, gebruikersnamen of andere toegangsmogelijkheden worden gebruikt
voor toegang tot (delen van) de websites, ben je zelf verantwoordelijk om deze
gegevens veilig te bewaren en misbruik of diefstal te voorkomen.

3. INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je het recht op inzage,
verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens. Om
misbruik van dit recht te voorkomen, kunnen wij je vragen om je voldoende te
identificeren. Als je inzage wilt in persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie,
vragen we je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Deze kun je terug
vinden in de instellingen van jouw browser.
2. Wil je van een van de bovengenoemde rechten gebruik maken? Of heb je vragen over
dit cookie- en privacybeleid? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens
onderaan dit document. Wij nemen jouw verzoek of vraag zo snel mogelijk in
behandeling.

4. WAT ZIJN COOKIES?
1. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt
meegestuurd en door jouw internetbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van
jouw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
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naar servers van Crossyn teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen jouw
computer niet en blijven maximaal twee jaar geldig, maar je kunt ze ook zelf uitzetten
via jouw browser. Zie deze toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

5. WAAROM PLAATST CROSSYN COOKIES?
1. Wij plaatsen cookies om te kunnen bekijken hoe bezoekers van crossyn.com de
websites gebruiken. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren,
bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of het gebruiksgemak te verbeteren.
Omdat dit soort cookies zeer weinig impact hebben op uw privacy, vallen ze onder de
uitzondering in de cookiewet. Dat betekent dat Crossyn geen toestemming hoeft te
vragen om deze cookies te plaatsen.

6. GEEN TRACKING COOKIES
1. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers
tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

7. WEBSTATISTIEKEN
1. Crossyn maakt gebruik van Google Analytics. Wij analyseren deze gegevens om de
websites nog beter op bezoekers af te stemmen. 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 doorgeven als Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op, maar wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
gegevens te gebruiken voor andere Google diensten en advertentiedoeleinden. Wij
hebben maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze
website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door het laatste octet (de laatste
cijfergroep) van elk IP-adres te maskeren. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, nog
voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Lees het privacybeleid van
Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. Wil
je niet dat Google Analytics wordt gebruikt, dan kun je de ‘Google Analytics Opt-out
Browser add-on’ downloaden en installeren. De add-on kan worden gedownload van
de Google website.
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CONTACTGEGEVENS CROSSYN
Crossyn Automotive B.V.
Fraterstraat 22
5041 DL Tilburg
E: privacy@crossyn.com
T: (+31) (0)85 015 0041
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