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Privacybeleid InControl 

Laatst bijgewerkt: 28 november 2021  

WAT U KUNT VERWACHTEN ALS U DIT PRIVACYBELEID LEEST 

Jaguar Land Rover is een van 's werelds meest toonaangevende producenten van premium auto's. Innovatie 

en ontwerp geven onze klanten unieke ervaringen en overtreffen hun behoeften en verwachtingen. Kwaliteit en 

voortreffelijkheid zijn onze kenmerken. Goed voor onze klanten zorgen staat centraal bij ons.  

Wij respecteren de privacy van elke persoon wiens gegevens wij verwerken. Dit privacybeleid legt uit hoe wij 

persoonlijke gegevens gebruiken die wij ontvangen als gevolg van uw gebruik van de website van My InControl 

Services en het gebruik van onze auto's (aangeduid als 'auto's' in dit privacybeleid), producten en diensten, en 

informeert u over uw gegevensbeschermingsrechten.  

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING 

1.           INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKER: WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS 

KUNT OPNEMEN 

Wie wij zijn: Wanneer we in dit privacybeleid verwijzen naar "Jaguar Land Rover", "JLR", ‘wij’, "onze" of 

"ons", bedoelen wij de gegevensverwerker: Jaguar Land Rover Limited, gevestigd te Abbey Road, 

Whitley, Coventry CV3 4LF, Engeland, met registratienummer: 1672070.  

Als u meer wilt weten over de Jaguar Land Rover Group, ga dan naar het vak 'Vertel me meer' hieronder. 

Contactgegevens van Customer Relationship Center: Voor eventuele vragen met betrekking tot dit 

privacybeleid of de producten en diensten die hierin zijn inbegrepen, kunt u onze contactgegevens 

vinden op de volgende webpagina: https://www.jaguar.nl/contact-us/contact-details .html of 

https://www.landrover.nl/ownership/contact/contact-details .html. 

VERTEL ME MEER ... 

… over de JAGUAR LAND ROVER Group ... 

 Jaguar Land Rover is onderdeel van een groep bedrijven waarvan de moedermaatschappij Jaguar Land 

Rover Automotive plc is. Meer informatie over Jaguar Land Rover vindt u op onze website: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover maakt deel uit van de Tata Group. Ga voor meer informatie over de Tata Group en de 

Tata bedrijven naar: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust en 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

  

2.           WAAROP DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING IS 

•      Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van: 

o  de 'InControl Remote App' is de applicatie ('App') voor uw smartphone die u hebt gedownload 

vanuit de online winkel naar uw smartphone of handheld apparaat (samen 'Apparaat' 

https://www.jaguar.nl/contact-us/contact-details.html
https://www.landrover.nl/ownership/contact/contact-details.html
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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genoemd), waarmee u gebruik kunt maken van de functies van 'Remote Essentials' en, 

afhankelijk van uw abonnement, de functies van 'Remote / Remote Premium'; 

o  de 'Remote Park Assist App', te weten de app die u hebt gedownload uit de Online Store en 

waarmee u de functies van 'Remote Park Assist' kunt gebruiken; 

o  de website van My InControl vanwaar u toegang hebt tot uw account van InControl Services en 

toegang hebt tot bepaalde InControl Services; 

o  elk van de volgende 'InControl'-services (afhankelijk van uw automodel en abonnement): (i) de 

diensten die worden geleverd via de InControl Remote App, de Remote Park Assist App en de 

website van My InControl; (ii) de diensten van 'SOS Emergency Call'; (iii) de diensten van 

'Optimised Roadside Assistance'; (iv) de diensten van 'InControl Secure Tracker / Secure 

Tracker Pro'; en (v) alle gerelateerde of in InControl beschikbare apps en diensten ('InControl 

Services'); 

o  het infotainmentsysteem inclusief de functies van InControl Touch Pro en Pivi Pro; (Het woord 

"functies" in dit privacybeleid is van toepassing op auto's die zijn uitgerust met InControl 

TouchPro of Pivi Pro en betreft infotainmentfuncties, Connected-diensten en functies voor 

software-updates en de "Live" diensten (inclusief alle software, afbeeldingen, tekst, gegevens 

en andere content die deel uitmaakt van of verband houdt met deze functies); eb  

o  andere aangesloten voertuigsystemen en diensten. 

Houd er rekening mee dat de volgende websites hun eigen afzonderlijke websitevoorwaarden en 

Privacybeleid hanteren en momenteel niet binnen de strekking van dit Privacybeleid vallen. Het 

privacybeleid voor de website van Jaguar Land Rover vindt u hier: 
https://www.jaguar.nl/privacy-policy/index.html 
https://www.landrover.nl/privacy-policy/index.html 
 

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden waartoe u 

toegang hebt in verband met uw gebruik van de InControl Services of anderszins, of van diensten of 

functies waarvoor u zich aanmeldt om deze rechtstreeks te ontvangen van derden - raadpleeg in deze 

gevallen het relevante privacybeleid van de derde. 

Dit privacybeleid bepaalt de basis waarop gegevens, met inbegrip van eventuele persoonlijke gegevens 

die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt na uw gebruik van de 

website van My InControl, of na uw gebruik van onze auto's, producten of diensten die worden 

beschreven in dit hoofdstuk 2. Lees het aandachtig door om inzicht te krijgen in onze methoden met 

betrekking tot het verzamelen van gegevens en uw persoonlijke gegevens en hoe wij hiermee omgaan.  

Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om alle passagiers en mensen die u 

toestemming geeft om gebruik te maken van uw auto, het infotainmentsysteem en/of de InControl 

Services, inlicht over de privacymethoden zoals deze zijn beschreven in dit privacybeleid (met inbegrip 

van de manieren waarop wij gegevens van de auto of met betrekking tot gebruikers van de auto kunnen 

verzamelen en gebruiken).  

 

https://www.jaguar.nl/privacy-policy/index.html
https://www.landrover.nl/privacy-policy/index.html


INCONTROL   3 
 

3.           DE SOORTEN GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken over u en/of uw auto('s): 

•      Door u verzonden gegevens: gegevens die u levert door online formulieren in te vullen tijdens de 

installatie van uw account van InControl Services, of tijdens uw gebruik van de website van My 

InControl en InControl Services, of via uw gebruik van het infotainmentsysteem van uw auto en de 

functies van dat systeem of uw gebruik van de Connected-systemen en -services van de auto 

(inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van spraakbediende services), of verzonden gegevens 

die u anderszins rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u telefonisch of per e-mail of 

via een van de websiteformulieren van My InControl met ons communiceert), of gegevens die de 

erkende dealer (bij wie u de auto hebt gekocht of geleased) namens u verstrekt wanneer u uw account 

van InControl Services instelt, of anderszins in verband met, of volgend op, andere communicatie met 

u. Deze informatie is afhankelijk van de aard van uw handelingen, maar kan bestaan uit uw naam, 

adres, telefoonnummer (inclusief smartphone-nummer), e-mailadres, taalvoorkeur, wachtwoord en 

PIN's voor uw InControl Services-account en uw infotainmentkeuzen en -voorkeuren (met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, lijsten met contactpersonen, geografische locatie en/of 

bestemmingsgegevens die u synchroniseert, uploadt of opvraagt of namens u worden gecontroleerd 

(bijv. "zoek het dichtstbijzijnde tankstation")) en informatie over de erkende dealer(s) van uw voorkeur. 

•      Aanvullende gegevens: 

o  als u contact met ons opneemt, dan houden wij mogelijk een dossier bij van die correspondentie 

en 

o  details van transacties die u via de website van My InControl uitvoert. 

•      Informatie over apparaat (inclusief locatie): Wij verzamelen mogelijk gegevens over het apparaat 

of een computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, of om een exemplaar van de 

InControl Remote App of de Remote Park Assist App naar uw smartphone te downloaden, inclusief 

het besturingssysteem, merk, model en de versie, de unieke identifier van de installatie van de 

InControl Remote App en/of de Remote Park Assist App, en de lokale instellingen en landcode van 

het apparaat. De InControl Remote App kan ook gegevens verzamelen over de locatie van uw toestel 

en tokens en gebruikersnaam voor identificatie, maar deze gegevens worden niet doorgegeven aan 

ons. De toestemmingen die u verstrekt om de InControl Remote App te downloaden, omvatten 

toestemming voor het gebruik van GPS of locatiegegevens voor app-diensten, waaronder 

kaartgegevens. U kunt de toegang tot, of verzameling van, de locatie van het apparaat beperken door 

de locatiefuncties van het apparaat uit te schakelen of geen gebruik te maken van de apparaatfuncties 

die locatiegegevens vereisen.  Opmerking: dit kan gevolgen hebben voor de diensten van de App die 

voor u beschikbaar zijn. Onze Apps kunnen u de keuze bieden om het gebruik van de vingerafdruk- 

of irisscantechnologie van het apparaat mogelijk te maken om uw identiteit binnen de App te valideren. 

In dergelijke gevallen verzamelen we uw vingerafdruk- of irisscangegevens niet. Wij ontvangen alleen 

een bevestiging van het apparaat dat de validatiecontrole is geslaagd. Meer informatie over 

apparaatgegevens, geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies vindt u in ons Cookies-beleid 

hieronder. 
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•      Voertuigidentificatiegegevens: gegevens over een of meerdere auto's die u hebt geregistreerd voor 

de InControl Services of een andere dergelijke auto die anderszins (bijvoorbeeld via een dealer) met 

u in verband is gebracht, met inbegrip van voertuigidentificatienummer (VIN), merk, model, modeljaar, 

functies, registratienummer, datum van aankoop of lease, en de erkende dealer bij wie u de auto hebt 

gekocht of geleased.  

•      Informatie over locatie: Om de InControl-services aan u te kunnen aanbieden, dienen zowel wij als 

onze serviceproviders gebruik te maken van locatiegegevens die vanuit uw auto worden verzonden, 

waaronder informatie over de plaats waar de auto voor het laatst is geparkeerd (zie hieronder voor 

verdere toelichting). Wij zullen op elk moment ook andere locatiegegevens over de auto verzamelen 

en verwerken als onderdeel van de functie 'tracking van reizen' (journey tracking) ('Reizen' - Journeys) 

van de InControl Services. De gegevens die wij verzamelen en verwerken als onderdeel van deze 

functie, worden beschreven in 'Reisgegevens' hieronder. De laatste geparkeerde locatie van de auto 

wordt altijd gevolgd en kan niet worden uitgeschakeld gedurende de periode waarin u InControl 

Services ontvangt. U kunt in dit verband op elk gewenst moment 'Reizen' uitschakelen via de website 

van My InControl en de InControl Remote App. Als echter de functie "SOS Emergency Call", 

"Optimised Assistance" of "InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro" is geactiveerd, worden 

real-time locatiegegevens met betrekking tot de auto automatisch geactiveerd als een relevante 

triggergebeurtenis optreedt, bijvoorbeeld wanneer de auto wordt weggesleept met uitgeschakeld 

contact of wordt verplaatst op een manier die respectievelijk "InControl Secure Tracker / Secure 

Tracker Pro" of de airbags van de auto activeert, en verzonden naar de betreffende dienstverlener 

en/of noodhulpdiensten (indien van toepassing), zelfs als u Reizen hebt uitgeschakeld. Raadpleeg 

het instructieboekje van de auto voor meer informatie over de relevante triggergebeurtenissen. 

Locatiegegevens zijn ook nodig (afzonderlijk van de functionaliteit van 'Reisgegevens'), voor het 

gebruik van de functionaliteit van bepaalde InControl Services en functies, waaronder: het lokaliseren 

van uw auto op een kaart en het ontvangen van looprichtingen terug naar de auto, het lokaliseren van 

uw auto in een overvolle parkeerplaats met de 'Beep and Flash'-functie. Zelfs als u uw account van 

InControl Services niet hebt geactiveerd, kan de auto automatisch bellen naar de hulpdiensten 

(112) via de beperkte noodoproepfunctie ("eCall") of kunt u handmatig een spraakoproep naar 

hulpdiensten laten uitgaan via de beperkte noodoproepfunctie. Als een dergelijk gesprek 

plaatsvindt, kan informatie, inclusief de locatie van de auto, de tijd en een voertuig-id, naar ons 

en/of onze hulpverleners worden verzonden, zoals beschreven in het instructieboekje van uw 

auto, dat u hier kunt vinden: https://www.ownerinfo.jaguar.com en 

https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Reisgegevens: gegevens over uw reis verzonden vanaf uw auto inclusief de reisafstand, real-time 

locatie, de duur van de reis, de gemiddelde snelheid en gegevens over de efficiëntie van de reis. Zoals 

hierboven vermeld, kunt u 'Reizen' uitschakelen via de website van My InControl en de InControl 

Remote App. Hierdoor wordt voorkomen dat bovenstaande gegevens vanaf de auto worden 

verzonden (behalve de laatste geparkeerde locatie). Als, zoals hierboven vermeld, de functie 'SOS 

Emergency Call', 'Optimised Roadside Assistance' of 'InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro' 

echter is geactiveerd, zullen locatiegegevens van de auto (zo nodig) naar de relevante 

dienstenleverancier en/of hulpdiensten worden verzonden, zelfs als u 'Reizen' hebt uitgeschakeld.  

•      Logboekinformatie spraakgegevens: De spraakgegevens en verzonden gegevens die worden 

gedeeld met onze providers van spraakservices om op uw spraakopdrachten te reageren, kunnen het 

volgende omvatten: audiobestanden, bijbehorende transcripties en logbestanden. 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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•      Informatie over gebruik van de auto: Deze bestaat uit technische gegevens met betrekking tot de 

auto als product, waaronder gegevens met betrekking tot voertuigcomponenten (bijv. serienummer, 

softwareversie); kwaliteit en onderhoud van de auto (bijv. storingscodes voor diagnose); informatie 

over de auto wanneer deze is betrokken bij een ongeval, zoals het feit dat de airbags of de sensoren 

zijn geactiveerd; en informatie over het functioneren van het dagelijks gebruik van de auto, inclusief, 

maar niet beperkt tot, de hoeveelheid brandstof, de afstand tot een lege brandstoftank, de waarde 

van de kilometerteller, de afstand tot het volgende onderhoud, het koelvloeistofpeil, het peil van de 

ruitensproeiervloeistof, de status van de remvloeistof, de slijtage van de remblokken, de 

bandenspanning, fouten in de bandenspanningssensor, motorstoring, oliepeil, status van portieren en 

ramen, of voertuiggordels al dan niet omgedaan zijn, en gegevens vanaf sensoren, bijvoorbeeld in de 

auto, op het stuurwiel, of van cameragegevens, waaronder of de cabine open is, of de achterklep 

openstaat, of de motorkap openstaat, accugegevens met inbegrip van spanning, emissiegegevens 

en of het alarm geactiveerd is of klinkt.  

•      Loggegevens: Voor het doel van dit privacybeleid heeft 'loggegevens' betrekking op de 

logbestanden die een overzicht bieden van acties of verzoeken die aan onze systemen zijn gedaan 

in verband met uw gebruik van de infotainment-unit en de functies daarvan, InControl Services en alle 

spraakbediende services in de auto die van toepassing zijn. Wij verzamelen automatisch gegevens 

met betrekking tot oproepen die vanuit de auto zijn gedaan in relatie tot 'SOS Emergency Call' en ' 

Optimised Roadside Assistance' (met inbegrip van de datum, tijd, inhoud van het gesprek en het 

aantal gedane oproepen) ('Gegevens gesprekslogs' - Call Log Information), en slaan deze gegevens 

op. Het gebruik van deze gegevens wordt hieronder beschreven. Wanneer u gebruik maakt van de 

website van My InControl, het infotainmentsysteem of functies daarvan gebruikt, een SIM-kaart 

aansluit, of een apparaat koppelt (pairt), kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen en 

opslaan in serverlogs, inclusief maar niet beperkt tot internet protocol-adressen (IP-adressen), internet 

service provider (ISP), clickstream-data, browsertype en taal, bekeken en verlaten pagina's en datums 

of tijdstempels ('Gegevens websitelogs' - Website Log Information). Wij kunnen ook gegevens 

verzamelen en opslaan met betrekking tot uw gebruik van de diensten van de InControl Remote App 

en berichten over de voertuigstatus die door uw auto zijn verzonden aan de InControl Remote App 

('Loggegevens app' - App Log Information) en over uw gebruik van het infotainmentsysteem van de 

auto, de aangesloten SIM-kaart of het gekoppelde (gepairde) apparaat ('Apparaatgegevens' - Device 

Information).   

•      Veiligheidsverificatie: Voertuigidentificatiegegevens en authenticatietokens. 

•      Informatie over functies: functiespecifieke informatie zoals favorieten, notities, media en informatie 

die u verzendt naar de functies die u gebruikt; gebruiksgerelateerde gegevens over content feed; 

gebruikersinstellingen zoals activering van de functie 'onthoud mij' (remember me); 

beveiligingsverificatiegegevens; lokaliseringsgegevens zoals tijdzone, taal en land; fabrikant en merk 

van auto; relevante loggegevens. 

•      Functies 'Onthoud mij' en 'Pincode onthouden': Uw auto heeft mogelijk een functie 'onthoud mij' 

of 'pincode onthouden' voor bepaalde functies van het InControl Package. Met deze functie kunt u, 

als u ervoor kiest om deze in te schakelen, automatisch aangemeld blijven bij de auto om functies 

gemakkelijker toegankelijk te maken. Houd er rekening mee dat wanneer deze functie actief is, elke 

andere persoon die van uw auto gebruik maakt, dan in uw hoedanigheid toegang heeft tot alle 

opgeslagen instellingen, functies en persoonlijke details in de auto, en gebruik kan maken van de 
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InControl Services in de auto. Als u niet wilt dat andere gebruikers toegang hebben, is het uw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de functie 'onthoud mij' of 'onthoud pincode' is 

uitgeschakeld en dat u zich afmeldt voor de relevante functies. 

•      Marketinggegevens: Wij kunnen van u rechtstreeks of van uw dealers of derde partners het volgende 

ontvangen: uw contactgegevens, marketingvoorkeuren of andere gegevens, wanneer er een 

passende kennisgeving is en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke 

gegevens voor marketingdoeleinden. Raadpleeg uw gegevensbeschermingsrechten in Sectie 9 (uw 

gegevensbeschermingsrechten) hieronder voor meer informatie hierover. 

•      Openbare gegevensbronnen: Wij kunnen gebruikmaken van openbare gegevensbronnen, 

bijvoorbeeld om functionaliteit of diensten te ondersteunen (bijvoorbeeld om verificatie of 

fraudecontroles te ondersteunen), en/of om de juistheid van de door ons aangehouden gegevens te 

waarborgen. Wij kunnen bijvoorbeeld, voor zover wettelijk is toegestaan, van tijd tot tijd bij de 

Koninklijke RAI Vereniging controles uitvoeren om te controleren of onze gegevens van de eigenaar 

van de auto up-to-date zijn. 

•      Gegevens van en naar derden: Wij kunnen gegevens naar derden sturen en gegevens van derden 

ontvangen om de door u aangevraagde services te kunnen leveren en op de manieren die wij in 

hoofdstuk 5 hieronder uitleggen. 

•      Functies van het infotainmentsysteem en software-updates: Wij kunnen bewaarde gegevens 

(zoals VIN) gebruiken om voorkeurskeuzes te registreren, ondersteuning te bieden bij onze levering 

van software-updates, vragen te beantwoorden en te voldoen aan vereisten in het bedrijf in verband 

met de levering van software-updates.   

•      Gegevens van de Remote Park Assist App: De Remote Park Assist App is afhankelijk van een 

WiFi-verbinding tussen uw apparaat en de auto. Bij het bedienen van uw auto worden de signalen 

alleen verwerkt op de hardware van de auto en niet naar onze offboard servers verzonden. We vragen 

u om uw aanmeldingsgegevens en pincode voor uw InControl-account wanneer u zich aanmeldt bij 

de Remote Park Assist App Dit stelt ons in staat om te controleren of u een geldige InControl-account 

hebt en om, zodra uw auto is gekoppeld aan uw apparaat, bepaalde informatie over uw auto weer te 

geven in de Remote Park Assist App 

Merk op dat wij door u verzonden gegevens kunnen associëren met de andere, hierboven genoemde 

gegevens, en waar wij dat doen, wij in overeenstemming met dit privacybeleid de gecombineerde 

gegevens als persoonlijke gegevens zullen behandelen voor zolang deze gegevens worden 

gecombineerd. 

4.           HOE WIJ VOERTUIGGEGEVENS EN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN.  

Wij gebruiken voertuiggegevens en persoonlijke gegevens om te voldoen aan servicevereisten en 

informatieverzoeken, om het gebruik van de diensten, de auto en de App te begrijpen, voor intern 

onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden, en om onze producten en diensten zo effectief mogelijk te 

maken. Zie het vak 'Vertel me meer' voor meer informatie over onze verwerking en de juridische gronden 

die relevant zijn. 
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VERTEL ME MEER ... 

Het belangrijkste gebruik van uw persoonlijke gegevens en de juridische gronden waarop wij hiervoor vertrouwen, 

zijn:  

Activiteiten waarvoor het verzamelen of 

verwerken van persoonlijke gegevens 

nodzakelijk kan zijn: 

De soorten gegevens die wij 

verwerken: 

Toepasselijke 

wettelijke  

gronden: 

o   Voor de industrie verplichte/wettelijke vereisten 

zoals: 

▪  Noodservices (eCall) waar wettelijk verplicht. 

▪  Zorgen voor cybersecurity en veiligheid van 

functies en services (waaronder het 

uitbrengen van software via draadloze 

updates). 

▪    Communiceren of delen van gegevens afkomstig 

van voertuigen met toepasselijke autoriteiten, 

zoals wettelijk verplicht.  

o   Communicatie van aankondigingen van urgente 

veiligheids- of terugroepacties 

o   Beheer van wettelijke vereisten en voorschriften 

of wettelijke claims, onder meer voor 

doeleinden zoals: 

▪  Onze wettelijke verplichtingen nakomen of onze 

wettelijke rechten verdedigen.  

▪  Voor preventie/opsporing van misdaden, 

(inclusief, indien vereist, hulp aan de 

belastingdienst, wetshandhavingsinstanties 

zoals de politie, Koninklijke RAI Vereniging of 

een andere overheidsinstantie of 

opsporingsdiensten, of voor de bescherming 

van de nationale veiligheid). 

  

▪  Verzonden informatie 

▪  Voertuigidentificatiegegevens 

▪  Informatie over locatie 

▪  Rit-informatie 

▪  Informatie over de werking van 

de auto 

▪  Loggegevens,  

▪  Openbare gegevensbronnen 

▪  Gegevens van derden. 

▪  Apparaatinformatie  

  
Wettelijke 

verplichting 

o   Het instellen en bedienen van voertuigfuncties 

en -services (waaronder via externe 

aanbieders van functies): 

Let er met name op dat: 
▪  Locatiegegevens waar nodig worden verwerkt 

waar dit noodzakelijk is voor het leveren van 

locatiegebaseerde functies en services waar u 

zich voor hebt aangemeld of die u hebt 

aangevraagd.  

▪  Logboekinformatie spraakgegevens zal 

uitsluitend worden verwerkt en gedeeld met 

relevante serviceproviders voor het bedienen 

van spraakgeactiveerde functies en services.  

o   Onderhoud van functies en services (waaronder 

het uitbrengen van software via draadloze 

updates): 

▪  Identificatie van storingsmodi, bugfixes en 

diagnostische en prognostische problemen. 

  

▪  Verzonden informatie 

▪  Voertuigidentificatiegegevens  

▪  Informatie over locatie 

▪  Rit-informatie  

▪  Loginformatie spraakgegevens 

▪  Informatie over de werking van 

de auto  

▪  Loggegevens,  

▪  Informatie over functies 

▪  Openbare gegevensbronnen  

▪  Gegevens van derden 

  
Contract 
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▪  Oplossing van problemen, vragen en klachten 

(inclusief het beheer van garantiegerelateerde 

problemen). 

o   Netwerk- en informatiebeveiliging: 

▪  Om onze netwerk- en platforinformatie veilig te 

houden en meer in algeme zin om uw 

gegevens te beschermen tegen verlies of 

beschadiging, diefstal of ongeautoriseerde 

toegang.  

▪  Verificatiegegevens worden gebruikt om u aan te 

melden bij uw accounts en voor de beveiliging 

bij het gebruik van de functies en om 

onbevoegde toegang te voorkomen. Dit wordt 

automatisch gecommuniceerd tussen onze 

leveranciers van beveiligingsauthenticatie en 

hostingservices om de identiteit te verifiëren 

en onbevoegd gebruik van onze diensten 

inclusief InControl Services te voorkomen. 

o   Communicatie met betrekking tot 

servicecontracten en abonnementen 

o   Registreert onderhoud en algemene 

administratie van contracten/services 

▪  Informatie over beveiliging en 

verificatie 

▪  Functies 'Onthoud mij' en 

'Pincode onthouden' 

  

  

o   Reageren op vragen van klanten en het 

oplossen van problemen (voor of na het 

contract)   

▪  Voor interne operationele en administratieve 

doeleinden (bijvoorbeeld het oplossen van 

problemen, testen, het ondersteunen van 

onze controlevereisten, het onderzoeken van 

mogelijk misbruik en het beantwoorden van 

eventuele vragen die u stelt) en ter 

ondersteuning van uw vragen. 

▪  Wij kunnen gesprekken met u opnemen voor 
trainings- en kwaliteitsdoeleinden en om 
geschillen te helpen oplossen. 

o   Communicatie met producten/functies van de 

klant (indien deze niet van marketing- of 

promotionele aard zijn, bijvoorbeeld het 

verstrekken van updates met betrekking tot 

gecontracteerde services of functies) 

o   Vehicle Health Notification (VHN): 

▪  Om met u te communiceren over de status van 

specifieke waarschuwingen over de 

voertuigstaat in uw auto. 

o   Marketing- en promotionele communicatie 

(wanneer deze geen specifieke toestemming 

vereisen) zoals: 

▪  Post-, telefoon-, marketing- of promotionele 

communicatie; 

  

  

▪  Verzonden informatie  

▪  Voertuigidentificatiegegevens 

▪  Marketinggegevens, 

▪  locatiegegevens en 

reisinformatie (behalve waar 

wettelijk toestemming vereist 

is) 

▪  Gegevens over de werking van 

de auto 

▪  Apparaatgegevens 

▪  Gegevens van derden 

▪  Loggegevens 

▪  Gegevens gesprekslogs 

▪  Gegevens app-logs 

▪  Beveiligings- en 

verificatiegegevens 

▪  Openbare gegevensbronnen 

  
Legitiem zakelijk  
belang 
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▪  Marketing via digitale of sociale media die niet 

individueel is gericht; 

▪  Aanbiedingen voor het verlengen van 

servicecontracten en abonnementen met 

betrekking tot uw bestaande services; 

▪  Marketing- en promotionele communicatie met 

betrekking tot soortgelijke producten en 

services, 

behalve wanneer u zich hebt afgemeld voor het 
ontvangen van dergelijke communicatie.  

o   Onderzoek en ontwikkeling, 

gegevensaggregatie en gegevensanalyse: 

Ten behoeve van: 

▪  productontwikkeling en -verbetering;  

▪  identificatie van storingsmodi, vereiste bugfixen, 

diagnostische en prognostische problemen; 

en 

▪  evaluatie van het gebruik van functies, trends en 

voorkeuren.  

Dit omvat het proces van het anonimiseren van 

gegevens voor verder 

onderzoek/analyse/statistische doeleinden 

(inclusief maar niet beperkt tot netwerk- en 

informatiebeveiligingsdoeleinden).  
o   Het verbeteren van uw website-, infotainment- 

en algehele klantervaring: 

▪  Om uw ervaring op de websites van Jaguar Land 

Rover te verbeteren en te vereenvoudigen, de 

ervaringen in de auto en de functies in de app 

(bijvoorbeeld om de schermgrootte te 

detecteren die past bij het apparaat waarop u 

de service gebruikt) en om uw gebruik van 

gepersonaliseerde websitegedeelten te 

ondersteunen (inclusief verwerking in uw 

toegang tot en gebruik van het ‘Klantportaal’ 

en in uw single sign-on-verificaties).  

▪  Vooraf invullen van gegevensvelden op websites 

om uw online ervaring te verbeteren en te 

stroomlijnen.  

o   Wijzigingen van uw auto-eigenaarschap 

controleren en het ontkoppelen van uw 

InControl-account ondersteunen  

o   Dossieronderhoud en algemene administratie: 

▪  Om onze dossiers bij te houden, onze services, 

apps, websites en functionaliteit in de auto 

voertuig te beheren en onderhouden. 

▪  Voor ondersteuning van uw vragen en andere 

interne activiteiten en administratieve 

doeleinden (dit omvat bijvoorbeeld het 

oplossen van problemen, testen, 
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ondersteuning van onze auditvereisten en 

antwoorden op door u gestelde vragen, met 

inbegrip in relatie tot uw 

gegevensbeschermingsrechten). 

  

Wij kunnen gesprekken met u opnemen voor 

trainings- en kwaliteitsdoeleinden en om 

geschillen te helpen oplossen. 

o   Bedrijfsovernames en desinvesteringen 

  

o   Gegevensaggregatie, -analyse en -profilering: 

Zoals hierboven vermeld, voeren wij onderzoek 
en analytische activiteiten uit om onze 
marketingstrategieën te informeren, meer inzicht 
te krijgen in onze klanten en bezoekers, onze 
websitereclame te ondersteunen en de website-
informatie, functionaliteit en de diensten te 
verbeteren. Wanneer we de output van deze 
activiteiten gebruiken voor profilering en 
doeleinden voor maatgerichte marketing, zoals 
hieronder verder beschreven, zullen we uw 
toestemming vragen.  

o   Marketing- en promotionele communicatie: 

▪  Wij kunnen marketingberichten naar u sturen, 

waaronder via elektronische middelen (bijv. e-

mail, sms, digitale of sociale media, etc.), met 

betrekking tot producten of diensten die voor u 

interessant kunnen zijn. 

▪  Tevens kunnen wij uw gegevens delen met ons 

netwerk van onafhankelijke derden, voor het 

verzenden van marketingcommunicatie, 

inclusief op elektronische wijze. 

▪  Wij kunnen cookies gebruiken voor doeleinden 

voor maatgerichte marketing (zie ons 

Cookiesbeleid).  

o   Gebruik van locatiegegevens voor onderzoek en 

ontwikkeling, gegevensaggregatie en 

gegevens (waar wettelijk toestemming vereist is 

voor het gebruik van niet-

geaggregeerde/specifieke geolocatiegegevens) 

o   Draadloze software-updates: 

▪  Het implementeren van draadloze updates voor 

uw auto waarbij deze updates niet gerelateerd 

zijn aan een service waarop u bent 

geabonneerd of waarvoor anderszins 

voorafgaande toestemming van de gebruiker 

vereist is voor de implementatie ervan. 

N.B.: wanneer wij voor een van de bovenstaande 

doeleinden uw persoonlijke gegevens met 

toestemming verzamelen, kunt u uw toestemming 

voor ons gebruik van uw gegevens op ieder moment 

intrekken. Raadpleeg Uw toestemming intrekken in 

Sectie 9 hieronder voor meer informatie. Uw recht om 

  

▪  Verzonden informatie 

▪  Voertuigidentificatiegegevens  

▪  Gegevens over de werking van 

de auto 

▪  Informatie over locatie 

▪  Rit-informatie  

▪  Informatie over de werking van 

de auto 

▪  Gegevens van derden 

▪  Marketinggegevens 

  

  
Toestemming  
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uw toestemming in te trekken heeft geen invloed op de 

wettigheid van de verwerking die is gebaseerd op die 

toestemming vóór intrekking. 

 

  

5.           MET WIE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN 

  

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met (en informatie over u en uw voertuig(en) ontvangen 

van):  

•      De derde partijen die deze moeten verwerken, waaronder leveranciers (zie meer informatie 

hieronder), aanbieders apps van derden, navigatiesystemen en andere functies en diensten voor 

voertuig- en abonnementsgerelateerde services (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functies en 

services met Voice Assistant, financiering, verzekering, garantie, lease/verhuur) en InControl-

serviceproviders, zodat wij u de producten en diensten kunnen leveren waarvoor u in aanmerking 

komt, waarop u bent geabonneerd of waarom u hebt verzocht, of die van toepassing zijn op uw auto, 

bijvoorbeeld InControl Services, functies, beschikbare voertuigdiensten en software-updates en het 

gebruik en de prestaties van deze producten kunnen monitoren. 

•      Om diensten en functies van derden in te schakelen, kan het nodig zijn dat u uw InControl-account 

koppelt aan uw betreffende account van deze derde partij. Als u ervoor kiest om uw accounts te 

koppelen, kunnen we mogelijk bepaalde verzonden informatie, gegevens over voertuigidentificatie, 

locatiegegevens, reisgegevens, gegevens over de werking van de auto, loggegevens en of informatie 

over functies delen die door de externe dienstverlener worden vereist om de service of functie te 

kunnen leveren die u hebt ingeschakeld. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende derde partij 

voor informatie over de manier waarop hun services persoonlijke gegevens verwerken. 

•      Ten behoeve van de levering van de InControl- diensten aan u: onze dienstenleveranciers voor 

telematica, de hulpdiensten, onze wegenhulpdienst, onze provider voor tracking van gestolen auto's, 

plaatselijke overheden, onze leveranciers van hostingdiensten, de mobiele netwerkoperator(s) voor 

InControl-diensten, onze aanbieder(s) van geanonimiseerde analytische diensten, en onze 

aanbieders(s) van marketingdiensten. 

•      Om de verlenging van uw abonnement op InControl-diensten en andere abonnementen te verwerken 

is het ook nodig om aan onze provider van eCommerce-diensten informatie te onthullen met 

betrekking tot uw InControl Services-abonnement. Deze informatie omvat 

voertuigidentificatiegegevens en persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en 

e-mailadres. Wij gebruiken derden om onze administratieve functies te ondersteunen om ons in staat 

te stellen orders op het gebied van de abonnementsdienst te verwerken en te activeren. Wij beperken 

de gegevens die worden gedeeld tot gegevens die noodzakelijk zijn voor levering van de dienst.  

•       Ons dealernetwerk, erkende reparatiebedrijven en, waar relevant, het netwerk van onze importeurs 

(gezamenlijk ons 'retailnetwerk'), om te kunnen voldoen aan verzoeken om en communicatie van 

goederen, diensten, etc., en voor evaluatie en opleiding, om de kwaliteit te verbeteren van de diensten 

die u verkrijgt tijdens interactie met ons retailnetwerk. 
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•      Bedrijven van de Jaguar Land Rover Group in overeenstemming met het gegevensgebruik zoals 

beschreven in dit Privacybeleid. 

•      Derden in het geval dat wij bedrijven of activa kopen of verkopen. 

•      Indien wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te onthullen of te delen teneinde te voldoen aan 

verplichtingen en verzoeken krachtens wet- en regelgeving, of voor zover openbaarmaking is wettelijk 

of door een wettelijke vrijstelling is toegestaan, (inclusief maar niet beperkt tot openbaarmaking voor 

het doel van gerechtelijke procedures, het verkrijgen van juridisch advies of het vaststellen, uitoefenen 

of verdedigen van wettelijke rechten, de preventie of de opsporing van misdaden, de aanhouding of 

vervolging van overtreders, of de bescherming van de nationale veiligheid), of om onze 

contractvoorwaarden af te dwingen of om feitelijke of vermoede inbreuk te onderzoeken of om de 

rechten, eigendommen of veiligheid van Jaguar Land Rover of zijn klanten te beschermen. 

•      Als uw auto het eigendom is van of geleased of beheerd wordt door een bedrijf of een andere 

organisatie, geven wij informatie over de identificatie van auto's aan derden om hen in staat te stellen 

de InControl Package-abonnementen van auto's in hun wagenpark te beheren, te verlengen en te 

annuleren 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd met onze dienstenleveranciers om ervoor te zorgen 

dat uw gegevens veilig worden bewaard en worden gebruikt in overeenstemming met de doeleinden van dit 

Privacybeleid. VERTEL ME MEER ... 

… over het JLR-netwerk van onafhankelijke derden ... 

Wij werken met een aantal onafhankelijke derden om diensten te verlenen, zoals ons retailnetwerk, 

kredietverstrekkers en contractverhuurbedrijven.  Persoonlijke gegevens kunnen door u rechtstreeks worden 

verzonden naar deze entiteiten (bijvoorbeeld als u contact met hen opneemt via telefoon of e-mail of via hun 

websitepagina's), of wij kunnen zo nodig persoonsgegevens met hen delen om ondersteuning te bieden voor 

uw vragen of andere vereisten in verband met de geleverde diensten. 

Als u op de Jaguar Land Rover websites zoekt naar of contact wilt opnemen met ons retailnetwerk, een 

kredietverstrekker, of een contractverhuurbedrijf, zijn dit (tenzij anders vermeld) onafhankelijke 

ondernemingen en geen bedrijven van de Jaguar Land Rover Group. Elk contact met deze bedrijven 

(bijvoorbeeld als u belt of een e-mail verzendt) en alle gegevens die u tijdens gebruik van hun website 

verstrekt, vallen onder het beheer van deze bedrijven, en niet van JLR. Als u vragen hebt over het gebruik 

van uw persoonlijke gegevens door een derde (zoals een dealer, importeur, kredietverstrekker, verhuurbedrijf 

of reparatiebedrijf), dan raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze derden. 

Voor informatie over onafhankelijke derden werken wij met:   

Voor Jaguar: 

• Ons dealernetwerk is doorzoekbaar met de websitefunctie 'dealer zoeken' (locate a retailer). U kunt 

zoeken op naam, plaats of postcode. Een volledige lijst van alle erkende dealers is hier te vinden: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
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• In Nederland wordt krediet verleend door FCA Bank Group. 

Voor Land Rover: 

• Ons dealernetwerk is doorzoekbaar met de websitefunctie 'dealer zoeken' (locate a retailer). U kunt 

zoeken op naam, plaats of postcode. Een volledige lijst van alle erkende dealers is hier te vinden: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

• Kredietproducten worden geleverd door FCA Bank Group.  

… over Leveranciers ... 

Wij gebruiken een aantal dienstenleveranciers om onze bedrijven te ondersteunen en deze kunnen toegang 

hebben tot onze systemen en gegevens om diensten te leveren aan ons en namens u, bijvoorbeeld 

betalingsverwerkingsbedrijven, informatietechnologiebedrijven zoals hostingbedrijven of bedrijven die 

clouddiensten leveren, ondersteuningsdiensten voor marketing, analyse en digitale reclame, aanbieders van 

Connected Car-technologie, waaronder ondersteuning van voertuigcontent, verificatiediensten, 

klantenservice en relatiebeheer, service- en systeemspecialisten, administratieve of ondersteunende 

diensten en analytische ondersteuning voor websites.  

… over bedrijven van de JAGUAR LAND ROVER GROUP en hoe zij ondersteuning voor diensten 

kunnen bieden... 

Als lid van de Tata Group van bedrijven kunnen wij profiteren van de grote IT-infrastructuur en expertise die 

bestaat binnen onze bredere bedrijfsstructuur. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens die u aan ons 

verstrekt, alleen toegankelijk zijn voor leden van onze groep bedrijven als dat nodig is voor service- en 

systeemonderhoud en ondersteuning, verzamelanalyse, bedrijfscontinuïteit, IT en administratieve 

doeleinden. Bijvoorbeeld, waar nodig, om ondersteuning te bieden ten behoeve van specifiek 

websiteonderzoek, of om technische ondersteuning te bieden voor behoud van websitefunctionaliteit.  

… over openbare lichamen, wetshandhaving en regelgevende instanties ... 

Van tijd tot tijd kunnen de politie, andere wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties verzoeken 

om levering van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld voor het verhinderen of het opsporen van misdaad, of 

het aanhouden of vervolgen van overtreders.  

  

6.           INFORMATIE OVER INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN.  

De gegevens die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in het Verenigd koninkrijk (VK) en de 

Europese Economische Ruimte ('EER') en/of andere landen voor zover het voor ons of onze 

dienstenleveranciers nodig is om de diensten voor de auto en de InControl Services te leveren. Deze 

kunnen worden verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten het VK en de EER die voor ons of een 

van onze dienstenleveranciers werkt, inclusief degenen die betrokken zijn bij de levering van de InControl 

Services. Wanneer persoonlijke gegevens buiten het VK en/of de EER worden gedeeld, passen wij 

veiligheidsmaatregelen toe die worden toegevoegd aan de gegevensbeschermingen die van toepassing 

zijn op die gegevensoverdrachten. Dit omvat een beoordeling van de geschiktheid van het betrokken 

derde land, zo nodig het gebruik van door de Europese Commissie (of waar van toepassing door het 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html


INCONTROL   14 
 

Verenigd Koninkrijk) goedgekeurde modelcontractvoorwaarden, en zo nodig beoordeling van certificering 

van Privacy Shield voor in de VS gevestigde entiteiten (waar dit wordt beschouwd als een adequate 

overdracht).  

VERTEL ME MEER ... 

… over de controles op geschiktheid die JAGUAR LAND ROVER gebruikt voor internationale 

gegevensoverdrachten … 

Waar JAGUAR LAND ROVER ervoor kiest om persoonlijke gegevens te delen met een derde buiten de EU, 

worden de volgende factoren beoordeeld ter ondersteuning van een adequate overdracht van deze 

gegevens: 

• Interne controles ter identificatie van het bestaan of het ontbreken van een toepasbaar besluit 

van de Europese Commissie inzake geschiktheid. Wij hebben groepsmaatschappijen en maken 

gebruik van leveranciers die zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie zijn 

goedgekeurd als landen die in essentie een gelijkwaardige gegevensbescherming hebben. Een 

volledige opsomming van deze landen op de datum van publicatie van dit privacybeleid is: Andorra, 

Argentinië, Canada, de Faeröer, Guernsey, Israël, Zwitserland, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, 

Uruguay en het eiland Man. (Het EU-US Privacy Shield-programma wordt hieronder beschreven). 

Deze lijst en informatie over de beschermingsmaatregelen die de Europese Commissie in 

overweging heeft genomen, zijn hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Gebruik van maatregelen zoals door de Europese Commissie goedgekeurde maatregelen ter 

ondersteuning van adequate overdracht van persoonsgegevens. Wij hebben ook 

groepsmaatschappijen en maken gebruik van leveranciers die gevestigd zijn in landen elders in de 

wereld. Om ervoor te zorgen dat deze overdrachten in overeenstemming zijn met 

gegevensbescherming, gebruiken wij door de Europese Commissie of het Verenigd Koninkrijk 

goedgekeurde mechanismen voor gegevensoverdracht zoals het gebruik van goedgekeurde 

modelcontractclausules. Wij zullen zo nodig ook beoordelen of een leverancier aan ons kan 

aantonen dat zij bindende bedrijfsregels hebben (Binding Corporate Rules). (Bindend Corporate 

Rules is een AVG-erkend mechanisme voor gegevensbescherming voor adequate overdracht van 

persoonlijke gegevens). Wij werken mogelijk samen met leveranciers die ons kunnen aantonen dat 

zij gecertificeerd zijn voor Privacy Shield, waar dit wordt beschouwd als een adequate 

overdrachtsmethode. 

o Om de beschermingen te begrijpen die vereist zijn in de door de Europese Commissie 

goedgekeurde Modelclausules, is hier een sjabloonkopie beschikbaar: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Een volledige lijst van goedgekeurde bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules) 

vindt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-

transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
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o Een volledige lijst met Privacy Shield-deelnemers en informatie over hun Privacy Shield-

certificering vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7.           HOE LANG WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN.  

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij deze nodig hebben om de producten en diensten te 

leveren waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen deze ook bewaren om te voldoen aan onze 

wettelijke verplichtingen, te voldoen aan service- of contractverplichtingen, te reageren op vragen en 

eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten af te 

dwingen.  

Wij gebruiken de volgende criteria om bewaarperioden te bepalen: contractuele bepalingen die van 

kracht zijn, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, toepasselijke wettelijke voorschriften en 

industrienormen.  

8.           UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN 

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming 

met dit privacybeleid worden behandeld. 

Wij eisen van al onze dienstenleveranciers dat zij gebruik maken van passende maatregelen om de 

veiligheid van uw gegevens te waarborgen, en dergelijke dienstenleveranciers hebben alleen toegang 

tot uw gegevens en mogen deze alleen gebruiken om de overeengekomen diensten te kunnen leveren. 

Waar wij aan u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u 

toegang hebt tot uw InControl Services-account, dan bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord 

vertrouwelijk te houden. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. We slaan 

aanmeldgegevens niet op voor services van derden waarmee u verbinding maakt. We slaan alleen veilig 

een authenticatietoken op. 

Vanwege de aard van internet en telecommunicatie is de overdracht van informatie via deze kanalen 

helaas niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, 

kunnen wij niet garanderen dat de overdracht van uw gegevens via het internet volledig veilig is; elke 

overdracht is op eigen risico. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die wordt 

beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen zoals encryptietechnologieën of 

verificatiesystemen om verlies, misbruik, wijziging, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of onbevoegde 

toegang te voorkomen. Als over een voertuig beschikt met een webbrowser, wordt u aangeraden om 

voorzichtig te zijn met het gebruik ervan en alleen websites te bezoeken die u vertrouwt. 

9.           UWN GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN.  

U hebt rechten in verband met uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van: om toestemming in te trekken 

wanneer u deze hebt gegeven, om geïnformeerd te worden en toegang te hebben tot uw persoonlijke 

gegevens, om onnauwkeurige gegevens te corrigeren of te voltooien, en in bepaalde omstandigheden 

uw persoonlijke gegevens te beperken, uw persoonlijke gegevens te wissen, bezwaar te maken tegen 

https://www.privacyshield.gov/welcome
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verwerking van uw persoonlijke gegevens, of te verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke 

gegevens aan een andere organisatie. 

U kunt op elk gewenst moment uw door ons aangehouden persoonlijke gegevens bijwerken via de 

website van My InControl of de Remote App.  

Wij proberen de beste klantenservice te bieden. Als u contact met ons moet of wilt opnemen met 

betrekking tot uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact met het onderstaande e-mailadres 

van Customer Relationship en vermeld in de onderwerpregel dat uw verzoek betrekking heeft op uw 

gegevensbeschermingsrechten.  

•      crcnl@jaguarlandrover.com 

Als u niet tevreden bent en een klacht over gegevensbescherming hebt, neem dan rechtstreeks contact 

op met onze Data Protection Officer via het volgende e-mailadres:DPOffice@jaguarlandrover.com.  Als 

u niet tevreden bent, hebt u ook het recht om te klagen bij de Information Commissioner's Office.  

Zie het vak 'Vertel me meer' hieronder voor meer informatie over deze gegevensbeschermingsrechten.   

VERTEL ME MEER ... 

… over mijn rechten als betrokkene ... 

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief voor 

elektronische marketingcommunicatie, dan hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken 

zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid van de verwerking die is gebaseerd op die toestemming vóór 

intrekking. U hoeft alleen maar de gepresenteerde opties te gebruiken. Deze zijn bijvoorbeeld aanwezig in 

de marketingcommunicatie per e-mail die door ons is verzonden.U kunt dit tevens via de instellen in de 

InControl Remote App doen.  

• U kunt vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u aanhouden, vragen om fouten 

te herstellen, vragen om gegevens te beperken, vragen om verwerking van gegevens stop te zetten 

of vragen om gegevens te verwijderen. Als u ons vraagt om gegevens te verwijderen of de 

verwerking van gegevens stop te zetten, zijn wij niet altijd verplicht dit te doen. Als dit het geval is, 

leggen wij uit waarom.  

• In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om u te voorzien van uw persoonlijke gegevens in 

een bruikbaar elektronisch formaat en deze door te geven aan een derde (recht op dataportabiliteit). 

Dit recht geldt alleen in bepaalde omstandigheden. Waar het niet van toepassing is, leggen wij uit 

waarom.   

…over hoe ik contact kan opnemen met de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk…  

De ICO (Information Commissioner’s Office) is de toezichthoudende autoriteit die persoonlijke gegevens in 

het Verenigd Koninkrijk reguleert. U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met de ICO: 

•        Via de website van de ICO: www.ico.org.uk 

mailto:crcnl@jaguarlandrover.com
mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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•        Door te bellen naar 0303 123 1113 

• of schriftelijk naar het volgende adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10.        WIJZIGINGEN IN DIT BELEID 

Updates voor dit Privacybeleid worden hier weergegeven: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-

owner-web/about/privacy-policy/NLD en https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/NLD.  Er wordt een bericht geplaatst op de website van My InControl, samen 

met het bijgewerkte privacybeleid. 

11.        DIENSTEN VAN DERDEN EN KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES 

De website van My InControl kan koppelingen bevatten naar andere websites die door andere 

organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit privacybeleid is niet van 

toepassing op die andere websites. Wij raden u daarom aan hun privacyverklaringen te lezen. Houd er 

rekening mee dat dit beleid tevens niet van toepassing is op services en websites van derden in 

algemenere zin, waaronder services en websites van derden waartoe u toegang hebt in samenhang met 

uw gebruik van het InControl Package, of wanneer u zich rechtstreeks voor een app of services aanmeldt 

bij een derde partij. Raadpleeg in deze gevallen het privacybeleid van de betreffende derde partij. Wij 

zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de methoden van andere websites en apps (zelfs als 

u daartoe toegang krijgt via koppelingen die wij bieden). Wij bieden koppelingen naar deze websites 

uitsluitend aan ter informatie en uit oogpunt van gebruiksgemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid 

af voor hun inhoud, privacymethoden en gebruiksvoorwaarden, en wij geven geen goedkeuringen en 

geven geen verklaringen en doen geen beloften over hun nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid.  

  

COOKIE-BELEID 

Een cookie is een informatiestring die alleen uit tekst bestaat en die een website overbrengt naar het cookie-

bestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website weet wie u bent bij een volgend 

bezoek aan de website. Cookies kunnen een website helpen inhoud sneller af te stemmen op uw voorkeuren. 

De meeste grote websites maken gebruik van cookies. Cookies alleen kunnen niet worden gebruikt om u te 

identificeren. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein vanwaar de cookie is gekomen; de 

'levensduur' van de cookie, en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer. 

We gebruiken twee soorten cookies, zoals beschreven in de onderstaande tabellen.  

•      Sessiecookies. Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookie-bestand van uw browser staan totdat u de 

site verlaat; en 

•      Permanente cookies. Dit zijn cookies die veel langer in het cookie-bestand van uw browser bewaard 

blijven (hoe lang dit duurt hangt echter af van de levensduur van de specifieke cookie). 

Sessiecookies worden gebruikt: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/NLD
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/NLD
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/NLD
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/NLD
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•      Om u in staat te stellen informatie over te brengen tussen de pagina's van onze site en te voorkomen 

dat u gegevens opnieuw moet invoeren; en 

•      Binnen de registratie u in staat te stellen toegang te krijgen tot opgeslagen informatie. 

Permanente cookies worden gebruikt: 

•      Om ons te helpen u te herkennen als een unieke bezoeker (met behulp van een nummer, u kunt niet 

persoonlijk worden geïdentificeerd) wanneer u terugkeert naar onze website;  

•      Om inhoud of advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren of te voorkomen dat aan u 

herhaaldelijk dezelfde advertenties worden getoond; en 

•      Om anonieme, verzamelde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe 

gebruikers onze site gebruiken en om ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren. Wij 

kunnen u niet op deze manier persoonlijk identificeren. 

Website My InControl 

De website van My InControl en de webpagina's van InControl maken gebruik van cookies om u te 

onderscheiden van andere gebruikers van de website van My InControl. Dit helpt ons om u te voorzien van een 

goede ervaring wanneer u gebruik maakt van de InControl Services en stelt ons ook in staat de InControl 

Services te verbeteren.  

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser aan te 

passen. U kunt echter niet alle interactieve functies van de website gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. 

Hieronder staat een lijst van de belangrijkste cookies die wij gebruiken op de website My InControl en waarvoor 

wij ze gebruiken. 

Naam cookie 
Type 

cookie 
Doel van cookie 

Duur 

cookieInfoShownDealer Permanent  Deze cookie slaat informatie op over de 

presentatie aan u van de kennisgeving 

over het cookiebeleid.   

2 kalendermaanden 

vanaf de eerste 

interactie met de site. 

JSESSIONID Sessie Binnen een sessie van uw gebruik van de 

website wordt door deze cookie door u 

ingevoerde informatie tijdelijk opgeslagen 

om een aantal functies van de website 

efficiënt te laten werken als u zich tussen 

pagina's verplaatst.  

30 minuten vanaf het 

gebruik van de site. 

cookieInfoShown Permanent Deze cookie slaat informatie op over de 

presentatie aan u van de kennisgeving 

over het cookiebeleid.  

1 kalenderjaar vanaf 

de eerste interactie 

met de site. 
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jlr-remember-me Permanent Deze cookie wordt alleen gebruikt als u 

ervoor hebt gekozen dat de portal u moet 

onthouden voor als u weer inlogt. Deze 

bewaart uw token voor uw identificatie. 

Tijdens uw gebruik 

van de site vanaf uw 

eerste interactie met 

de site. 

jlr-remember-me-login-

name 

Permanent Deze cookie wordt alleen gebruikt als u 

ervoor hebt gekozen dat de portal u moet 

onthouden voor als u weer inlogt. Deze 

bewaart uw gebruikersnaam voor 

identificatie. 

Tijdens uw gebruik 

van de site vanaf uw 

eerste interactie met 

de site. 

jlr-selected-locale Permanent Deze cookie slaat op in welke taal u de 

portal wilt bekijken. 

Tijdens uw gebruik 

van de site vanaf uw 

eerste interactie met 

de site. 

Google Analytics Permanent Wij gebruiken Google Analytics om 

anonieme, verzamelde statistieken samen 

te stellen die ons in staat stellen om te 

begrijpen hoe gebruikers onze site 

gebruiken en om ons te helpen de 

structuur van onze website te verbeteren. 

Deze gegevens identificeren u niet 

persoonlijk. Zie 

www.google.com/policies/privacy/partners 

en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

voor meer informatie.  

2 kalenderjaren na uw 

interactie met de site. 

  

U kunt alle cookies van de website van My InControl verwijderen en blokkeren door in uw browser de instelling 

te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies weigert. Als u uw browserinstellingen gebruikt 

om cookies te blokkeren, ervaart u mogelijk dat sommige onderdelen van onze website niet correct werken.  

Het Pivi-infotainmentsysteem 

Het Pivi-infotainmentsysteem maakt gebruik van analytische tools (waaronder cookies van de eerste partij) om 

inzicht te krijgen in uw gebruik van en ons te helpen bij het verbeteren van en vaststellen van problemen met 

de functies van Pivi Pro. U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen in het Pivi-

infotainmentsysteem te wijzigen. U kunt uw keuze op elk gewenst moment wijzigen in de voertuiginstellingen. 

Hieronder staat een lijst van de belangrijkste cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij ze gebruiken. 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Naam cookie Type 

cookie 

Doel Duur 

fs_uid Permanent Deze cookie wordt off-board opgeslagen 

en wordt gebruikt om de 

gebruikersidentificatie bij te houden 

Vervalt 1 jaar na het eerste 

gebruik van een 

ingeschakelde app. 

fs_session Sessie Deze cookie slaat sessie-informatie op 

voor analyse 

Vervalt 30 dagen na het eerste 

gebruik van een 

ingeschakelde app. 

fs_csrftoken Permanent Deze cookie slaat een token op voor 

identificatie 

Vervalt 30 dagen na het eerste 

gebruik van een 

ingeschakelde app. 

fs_trusted_device Permanent Deze cookie bevat apparaatinformatie 

over het Pivi-systeem om een veilige 

verbinding tot stand te brengen 

Vervalt 60 dagen na het eerste 

gebruik van een 

ingeschakelde app. 

fs_last_activity Permanent Deze cookie slaat informatie over de 

huidige sessie op om te helpen bij time-

outs van sessies. 

Vervalt wanneer de functie 

wordt afgesloten. 

  

App-analyse 

Wij gebruiken analytische tools, waaronder Google Analytics, in onze Apps. Deze worden gebruikt om 

anonieme, verzamelde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe onze klanten 

onze Apps gebruiken en om ons te helpen deze te verbeteren. Dit omvat het registreren van App-crashes en -

storingen voor kwaliteitsgarantie en het gebruik van Apps in het geval van een voorval met de auto, zoals een 

botsing of stilstand. 

Deze gegevens identificeren u niet persoonlijk. Zie www.google.com/policies/privacy/partners voor meer 

informatie. 

U kunt ervoor kiezen Google Analytics in de Apps via uw accountinstellingen uit te schakelen.  

http://www.google.com/policies/privacy/partners

