Privacy verklaring
Autozenter Schagen B.V. streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij
betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een
zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de
betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw
gegevens omgaan.
Autozenter Schagen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. We hebben dit privacy beleid geschreven om u uit te leggen welke informatie we
verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes u hebt.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Autozenter Schagen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijk
Autozenter Schagen B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Autozenter Schagen B.V.
https://www.autozenter.nl
De Fok 8
1742 PD Schagen
Tel +31224216464
Eric Zentveldt is de Functionaris Gegevensbescherming, hij is te bereiken via
klantencontact@autozenter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autozenter Schagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
- Rijbewijsnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Autozenter Schagen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- kredietwaardigheidscheck
Bij Autozenter Schagen is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit
mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid
toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te
verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (Renault Business Finance telefoon 0206582110 en Renault Financial Services telefoon 020-3549610 als onderdeel van Renault Credit
International en Santander Consumer Bank te bereiken via telefoon 030- 6388100) die deze
gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
- BSN nummer
Ten behoeve van het kunnen registreren van auto’s op naam van bedrijven hebben wij mogelijk een
BSN nummer nodig, daarnaast gebruiken wij deze voor de RTL (Registratie Tenaamstelling
Leasemaatschappijen)- applicatie van de RDW. De RTL-applicatie is een hulpregistratie voor de
tenaamstelling van leaseauto's. RTL stelt leasemaatschappijen in staat om voertuigen in het
kentekenregister van de RDW op naam van de lessee (berijder) te registreren, terwijl in een apart
register is opgenomen tot welke leasemaatschappij de voertuigen behoren. Deze applicatie is
uitsluitend bestemd voor geregistreerde financierings- en leasemaatschappijen en uw BSN gebruiken
wij uitsluitend voor dat doel. Zodra de levering van de auto gedaan is vernietigen wij direct uw BSN
nummer.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Camerabeelden
Voor uw en onze veiligheid nemen wij camerabeelden op, deze worden tevens gemaakt om te waken
over uw en onze eigendommen. Toegang tot deze beelden is uitsluitend voorbehouden aan de
Functionaris Gegevensbescherming. Openbaarmaking van deze beelden zal alleen plaatsvinden
indien daar vanwege opsporingsdoeleinden noodzaak voor is. Bij de diverse ingangen is dit ook
aangegeven door de stikkers die dit duidelijk vermelden.

Doel het verwerken van persoonsgegevens
Autozenter Schagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Autozenter Schagen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Autozenter Schagen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autozenter Schagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te kunnen voldoen aan de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Autozenter Schagen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de
Belastingwet. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Autozenter Schagen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autozenter Schagen gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autozenter Schagen en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantencontact@autozenter.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autozenter Schagen wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autozenter Schagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantencontact@autozenter.nl
Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

