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1. Waarom deze privacyverklaring?
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van
onze klanten. Wij hechten veel belang aan privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk
en zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Dit document bevat informatie over de
manier waarop wij dit geregeld hebben.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor vragen over uw persoonsgegevens of vragen naar aanleiding van dit document
kunt u contact met ons opnemen.
2. Identiteit Alons Autosport
Alons Autosport is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
conform de AVG.
Alons Autosport vof
Roomweg 101
5985 NS Grashoek
T 0493-539008 of 06-53 66 95 44
Email: office@alons-autosport.nl
Inschrijfnummer KvK: 17107238
3. Doel gegevens
Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met
onze klanten in het kader van het aanbieden van producten en diensten.
4. Welke gegevens worden verwerkt?
o Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, evt. BTW nummer
o Bestelgegevens en correspondentie: informatie verstrekt per e-mails en facturen
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5. Bewaartermijn gegevens
Alle ontvangen gegevens zullen voor langere tijd worden bewaard, dit betekent
concreet:
o Alle digitaal opgeslagen contactgegevens en email berichten worden altijd bewaard
(archivering) en allen op verzoek verwijderd
o Alle gegevens op papier in onze financiële administratie zoals facturen en
bankafschriften worden 10 jaar bewaard en daarnaar vernietigd
6. Ontvangers van persoonsgegevens
Wij delen alleen de benodigde gegevens ten behoeve van onze financiële
administratie met een externe partij. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst
afgesloten.
7. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende
maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Maatregelen zijn onder andere:
o Toegang tot software is beveiligd met een wachtwoord
o Apparaten die persoonsgegevens openen zijn zelf ook voorzien van een
wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot
persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
8. Rechten
Als klant heeft u de volgende rechten:
o
o

o
o
o

Recht op inzage in uw persoonsgegevens
Recht op bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens als u van
mening bent dat het gebruik van de gegevens niet noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Recht op het laten corrigeren van uw persoonsgegevens indien uw vindt dat deze
onjuist zijn of laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen
Recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij

Om uw rechten uit te kunnen oefenen of bezwaar te maken kunt u zich schriftelijk tot
ons wenden, zie punt 2 voor het adres.
Ook kunt u een privaceyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van
mening bent dat wij niet correct met uw persoonsgegevens omgaan.
9. Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij altijd aanpassen in
dit document.
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