Privacy verklaring Autobedrijf Versteege
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw
gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u
gebruik maakt van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doelgegevens:
Uw persoons- en autogegevens worden verzameld door Autobedrijf Versteege voor
de volgende doelstellingen:
-

Onderhoud van uw auto
Aankoop nieuwe/tweedehands auto

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

NAW-gegevens, telefoon
Autogegevens zoals merk, type, kenteken

Autobedrijf Versteege verwerkt persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde
gegevens om onze taken goed uit te oefenen.

Verstrekking aan derden:
Uw gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden voor één van de
bovenstaande doelstellingen maar zal altijd met uw volledige toestemming en
medewerking zijn.

Minderjarigen:
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar).

Opslag periode:
Autobedrijf Versteege bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking d.m.v.:
-

Back-up van belangrijke informatie
Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma
Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens

Uw rechten:
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens in te zien, te rectificeren of te laten
verwijderen.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt
u contact met ons opnemen. Dan proberen we dit samen op te lossen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy.
Heeft u n.a.v. onze privacy policy nog vragen of opmerkingen neem dan contact met
ons op.

