Privacyverklaring
Bergmans Auto’s hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we er
zorgvuldig mee om.
Bergmans Auto’s houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
-passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
respecteren.
Als Bergmans Auto’s zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Bergmans Auto’s
Aerdmennekesbaan 51a
5503ER Veldhoven
info@bergmansautos.nl
06-47695891
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Bergmans Auto’s verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
-Om u telefonisch of schriftelijk te kunnen bereiken als u daarom verzoekt
-Het aangaan van overeenkomsten
-Het versturen van nieuwsbrieven of andere mailings
-Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, Adres,Woonplaats, Geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor mailing,
financieringen, pech-hulp verlening, en het opvragen van gegevens van uw auto.
Bewaartermijn
Bergmans Auto’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Bergmans Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bergmansautos.nl. Bergmans
Auto’s zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.

