Privacyreglement DAANAUTO.NL
1. DAANAUTO.NL respecteert de privacy van haar klanten, van de bezoekers van haar website
en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen. Verwerking van persoonlijke
gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe DAANAUTO.NL met uw persoonsgegevens
omgaat. Dit zijn alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt.

3. Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens zijn wij, de eenmanszaak DAANAUTO.NL,
gevestigd aan de Lijnbaan 21a-1 (1969 NB) te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66729580. Dit is onze hoofdvestiging. Bij alle vragen rondom
privacy kunt u terecht bij onze contactpersoon voor privacyzaken, de heer Daniël Iglesias, die
bereikbaar is op telefoonnummer 06-23506451en e-mailadres: info@daanauto.nl.
4. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens altijd met een doel en met een wettelijke
grondslag.
5. DAANAUTO.NL kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze
diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
ons verstrekt. DAANAUTO.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–
–
–
–
–
–

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw geboortedatum en -plaats
Uw bankrekeningnummer

6. DAANAUTO.NL gebruik uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het aangaan van een koopovereenkomst,
maar bijvoorbeeld ook wanneer sprake is van een overeenkomst van opdracht, het maken
van een proefrit en voor de tenaamstelling van voertuigen, na uw schriftelijke opdracht
daartoe.

7. DAANAUTO.NL gebruikt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
8. Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:
-

Wettelijke plicht;

-

Uitvoering van de overeenkomst van opdracht of gerechtelijke benoeming;

-

Gerechtvaardigd belang (verificatie identiteit);

-

Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens).

9. Mochten wij u vragen om nog andere gegevens aan te leveren dan zullen wij u informeren
over het doel en de grondslag daarvoor. Er zullen nooit meer gegevens van u worden
gevraagd dan noodzakelijk.

10. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Wij zullen deze niet delen met
derden en/of externe partijen, behoudens met daaraan voorafgaande toestemming van u.

11. Op basis van de wet heeft u het recht op:
I.

Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het
ontvangen van een kopie van die gegevens;

II.

Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden
hersteld;

III.

Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond
bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden
bewaard;

IV.

Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, indien u vindt dat deze niet
kloppen of in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor
een juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de
gegevens;

V.

Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u
bewaren.

12. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel.

-

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een overeenkomst en/
of dienstverlening worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

-

Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen
worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst wordt
gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter
zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende
maximaal 3 jaar.

13. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens
verwijderd en vernietigd.

14. Mocht u van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement en/of de Algemene Verordening
Gegevensbescherming niet worden nageleefd, dan heeft u het recht daar een klacht over in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie die toezicht houdt op het naleven
van de privacywetgeving.
15. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2018.
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Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke
gegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij
DAANAUTO.NL. U ontvangt dan binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

!3

