Privacyverklaring
Als autobedrijf hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we u een heldere en transparante uitwerking geven van hoe wij omgaan met
uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt voor de volgende
ondernemingen, hierna te noemen ‘Cluistra’, te weten:
Autobedrijf Cluistra Nieuwegein B.V.
Betuwehaven 1
3433 PV Nieuwegein

Autobedrijf Cluistra Veenendaal B.V.
Galileistraat 12
3902 HR Veenendaal

Verwerking persoonsgegevens
Cluistra verwerkt uw persoonsgegevens omdat 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:









Naam, adres en woonplaats
Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres)
Geslacht
Geboortedatum
Kenteken van uw voertuig
Betaalgegevens
Kopie rijbewijs of ID (waarbij BSN en foto afgeschermd)
Burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag gegevensverwerking
Cluistra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:













Het naleven en uitvoeren van contractuele verplichtingen;
Het naleven van wettelijke verplichtingen. Cluistra moet in bepaalde gevallen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw
gegevens voor zover nodig;
De verkoop van een voertuig (proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling);
Het uitvoeren van onderhoud aan uw voertuig (magazijn, werkplaats, schadeherstel, garantie
fabrikant);
Het uitvoeren van contactaanvragen;
Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
Het informeren over producten en diensten van Autobedrijf Cluistra;
Het verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of verjaardagskaart;
Het sturen van serviceberichten over bijvoorbeeld APK, winterbanden of terugroepacties;
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het verwerken van sollicitaties;
Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op
uw voorkeuren.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan is voor het
doel waarvoor zij zijn verwerkt. U kunt de bewaartermijn van uw persoonsgegevens opvragen bij
Autobedrijf Cluistra.

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe
gehouden zijn. Is dit wel nodig, maar niet op basis van deze grondslag, dan vragen wij u hier
nadrukkelijk toestemming voor.
Cookies die wij gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze
website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen
er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen van de verschillende cookies. Deze toestemming vervalt na
één dag, waarna deze opnieuw gevraagd zal worden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat of dit aan te geven via onze cookie disclaimer.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Cluistra. Ook heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door
u genoemde organisatie, te sturen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan uw verzoek.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking en/of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens, sturen naar privacy@cluistra.nl
Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten of de complexiteit van
uw verzoek. Als de tijdslimiet verleng wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Contact
Autobedrijf Cluistra neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze technische beveiligingsmaatregelen worden
regelmatig gecontroleerd. Wij slaan uw persoonsgegevens alleen op in landen binnen de Europese
Economische Ruimte.
Indien u na het doornemen van onze interne privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de volgende contactgegevens:
Contactpersoon: Jan Cluistra
E-mailadres: privacy@cluistra.nl
Telefoonnummer: 030-6062598

Klachten
Heeft u klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij
er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u - in principe - geen kosten verbonden.
Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
Cluistra, 31 augustus 2018

