Wie zijn wij?
COOKS CrossOver Communicatie, gevestigd aan het Grotekerksplein 4 in Dordrecht. COOKS is een marketingcommunicatiebureau, gespecialiseerd in trademarketing, shoppermarketing, category management en
sales enablement. Wij verzorgen alle soorten communicatiemiddelen, zowel online als offline.
Ons KvK nummer is: 58659943
In het kader van onze dienstverlening en voor de marketing van ons eigen bedrijf worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard en gebruikt voor eigen doeleinden. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij
van u verwerken.
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Recht op privacy
Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in
overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw
persoonsgegevens kunnen verwerken. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid
zorgvuldig door te lezen.
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.cookscrossover.com. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig
te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid
aan u op te sturen.
Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door uw persoonsgegevens met ons
te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven
wijze worden verwerkt.
Persoonsgegevens
In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, prospects, ontvangers van
onze nieuwsbrieven, deelnemers aan workshops, personen die telefonisch contact met ons opnemen en sollicitanten.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:
Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, workshop, via email,
telefoon of één van onze websites contact met ons opneemt;
Van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
Door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door
contact op te nemen met bedrijven;
Op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van
cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).
Vastleggen van gegevens
Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van
onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming.
Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze
gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.
1.
2.

betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u;
betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Persoonsgegevens:

Doelen en grondslagen:
Klantenadministratie 1)
Leveranciersadministratie 1)
Administratie en beheer van sollicitaties 2)
Om producten of diensten te leveren
die u heeft besteld 1)

Uw identificatie en contactgegevens
(naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, bedrijf, functie, geboortedatum of andere contactgegevens)

Voor debiteuren- en crediteurenadministratie 1)
Voor marketingdoeleinden (zoals het
versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen) 2)
Om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen
in het kader van een zakelijke transactie
voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij
het nakomen van wettelijke verplichtingen 2)

Wij kunnen ook identificatie- en
contactgegevens raadplegen van
externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens
die wij zelf van u verzamelen, om
zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.

Voor het selecteren van onze contractspartijen en om klanten op maat
gemaakte aanbiedingen te kunnen
doen 2)

Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (zoals maar niet
alleen IT dienstverleners, drukkerijen of fullfillment bureaus, mailinghuizen).
Wij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische
Ruimte (EER).
Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw
persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld indien nodig een verwerkersovereenkomst sluiten (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit
nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.
Beveiliging persoonsgegevens
We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of
toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij
verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).
Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft (onder omstandigheden) het recht:
-

op informatie en inzage van uw gegevens;
op verbetering van persoonsgegevens;
op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
op beperking van de verwerking;
van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm,
en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Rechten omtrent persoonsgegevens
Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens
U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkingsactiviteiten en over de gegevens die
we over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens
U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)
Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:
-

Indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

-

Indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming

-

Indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens

-

Indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn

-

Indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van
meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van
toepassing is:
-

Gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
indien deze betwist wordt

-

Indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens

-

Indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

-

Wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze
gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos)
U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval
zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het
recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te
worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke
over te dragen. Dit recht geldt:
-

Indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor
de uitvoering van een contract

-

Indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Cookies en social media plug-ins
Wij kunnen gebruikmaken van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op
onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties
te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites gebruiken wij nu de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies/ technische cookies
Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties
en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om
te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties,
om gegevens in te vullen, enz.
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt
ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden
wat ze nodig hebben.
Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van
onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie
om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites / web-toepassingen / mobiele
applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer
gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.
Daarnaast gebruiken we social media plug-ins, die het mogelijk maken om social media (LinkedIn, Twitter,
Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid
van uw social media diensten.
Beheren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook
kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van
de website gebruikmaken.
Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van
uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van
COOKS CrossOver Communicatie BV, Grotekerksplein 4, 3311 CC Dordrecht of via
info@cookscrossover.com.

