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Algemeen    

 

Hierbij treft u de privacyverklaring van Auto Stipt aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring 

zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat op onze website.   

 

Auto Stipt is gevestigd aan Quistenburg 15, 4454 PZ te Borssele en staat ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65605039. Auto Stipt is per e-mail te 

bereiken via autostipt@gmail.com  of telefonisch via 06 243 273 22 

    

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorge-

geven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, is Auto Stipt de 

verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Via 

links op onze website kunt u worden doorgelinkt naar websites van andere partijen. Auto Stipt is niet 

verantwoordelijk voor de privacyverklaring op deze andere websites. Wij adviseren u de 

privacyverklaring van de andere websites aandachtig door te lezen alvorens verder te gaan op deze 

websites. 

 

1. Recht op privacy 

 

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen 

in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en 

specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van 

persoonsgegevens door Auto Stipt valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de 

verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Auto Stipt behoudt zich het recht voor 

deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum 

die in de koptekst staat vermeld.  

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Auto Stipt omgaat met uw persoonsgegevens. Auto 

Stipt hecht veel waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens en wil u hier zo goed 

mogelijk over informeren. In deze privacyverklaring wordt onder meer aangegeven welke 

persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden 

verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en hoe u uw rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw 

persoonsgegevens.  Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. 

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is 

steeds beschikbaar op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. U kunt ons ook via e-mail verzoeken om een digitale kopie van de meest recente versie 

van de privacyverklaring aan u op te sturen.  

 

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website én door uw persoonsgegevens 

met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de 

wijze zoals in deze privacyverklaring is beschreven. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van 

uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven. 
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2. Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van 

onze website en personen die telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen,  

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen: 

• direct van u, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt; 

• direct van u wanneer u onze website bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt  

             via het contactformulier op onze website; 

• direct van u wanneer u een overeenkomst met ons aangaat; 

• van derden, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken; 

• op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies. 

 

3. Vastleggen van gegevens 

Wij verzamelen en bewaren onder meer contact- en betalingsgegevens van u en informatie over de 

diensten die u van ons afneemt. Dit doen wij op basis van wettelijke grondslagen, namelijk: 

1) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;  

2) omdat het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze              

    gerechtvaardigde belangen of van een derde; 

3) op basis van uw toestemming; 

4) op grond van een wettelijke verplichting. 

 

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze 

gegevens gebruiken, welke juridische grondslag van toepassing is en hoelang wij de gegevens 

bewaren. Het cijfer in de kolom Wettelijke grondslag refereert naar de wettelijke grondslagen zoals 

hierboven zijn genoemd. U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens u met ons wilt delen.  

 

Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, dan kan dat van invloed zijn op uw 

overeenkomst met ons.  

 

Persoonsgegevens: Doelen Wettelijke 

grondslag 

Bewaartermijnen 

Contactgegevens (naam, 

adres, telefoonnummer, e-

mailadres of andere 

contactgegevens). 

 

Onderhoudsinformatie 

over uw auto, kenteken, 

kilometerstand, de uitge-

voerde reparaties en de 

diensten die wij leverden.  

 

 

Uw naam en recensie met 

betrekking tot aan u 

geleverde diensten.  

 

Het kenteken en meldcode 

van uw auto 

Klantenadministratie. 

Behandeling van verzoeken om 

informatie. 

 

 

Om uitvoering te geven aan de 

overeenkomst met u.  

Voor marketingdoeleinden, zoals het 

versturen van informatie over Auto Stipt 

aan u en om u te herinneren aan het 

verlopen van de APK. 

 

Voor het optimaliseren van onze 

dienstverlening en marketing. 

 

 

Het afmelden van uw voertuig bij de 

RDW na een APK. 

1, 2 

2 

 

 

 

1, 4 

 

2 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

4 

 

Minimaal 2 jaar 

Minimaal 2 jaar 

 

 

 

Minimaal 7 jaar 

 

Minimaal 2 jaar 

 

 

 

Onbepaald / tot 

intrekken  

toestemming 

 

 

Geen 

 

mailto:doschalets@gmail.com
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Bank en / of Creditcard -

betalingsgegevens.  

 

Voor het afhandelen van betalingen in 

verband met het uitvoeren van uw 

overeenkomst met ons.  

 

1, 4 

 

Minimaal 7 jaar 

Gegevens betreffende de 

financiële transacties met 

u in verband met aan u 

geleverde diensten. 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen  1, 4 Minimaal 7 jaren 

Foto’s.   Voor plaatsing op onze website en 

Facebook voor marketingdoeleinden 

3 Uiterlijk tot de toe-

stemming wordt 

ingetrokken. 

 

4. Verstrekking aan derden 

 

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die wij contracteren in verband met het uitvoeren 

van onderdelen van de overeenkomst met ons. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, 

passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde 

partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig. Hierin worden 

beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de 

beveiliging van uw persoonsgegevens vastgelegd. 

 

Na een APK delen wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met de RDW voor het afmelden 

van uw auto.   

 

In voorkomende gevallen kunnen wij wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens en gegevens 

over de aan u verleende diensten te verstrekken aan opsporingsinstanties in het kader van opsporing 

en vervolging van strafbare feiten. 

 

5. Bewaartermijnen 

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 

de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 3). Alleen indien wij 

daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen 

(bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor langere perioden 

bewaren. Meer informatie over de bewaartermijnen, leest u in de tabel van paragraaf 3. 

 

6. Beveiliging persoonsgegevens 

 

We treffen de nodige administratieve en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beschermen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking zoals 

vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking ervan. Gegevens die u via de website verstuurt 

worden versleuteld. Wij proberen ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens up-to-date houden. 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van 

bijvoorbeeld uw contactgegevens. 

7. Rechten omtrent uw persoonsgegevens 

 

U heeft het recht: 

• op informatie en inzage van uw gegevens; 

• op verbetering van onjuiste persoonsgegevens; 
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• op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden); 

 

• op beperking van de verwerking; 

• van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare  

             vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen. 

 

Meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen 

kunt u lezen in de tabel hieronder. Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

 

Recht op informatie en recht op 

inzage van uw gegevens. 

U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze 

verwerkingsactiviteiten en over de gegevens die we over u 

bijhouden.   

Recht op verbetering van on-

juiste of onvolledige gegevens. 

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige 

persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen. 

Recht op verwijdering van uw 

persoonsgegevens (‘recht om 

vergeten te worden’). 

Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen: 

indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij 

zijn verzameld of verwerkt; of indien de verwerking uitsluitend 

gebaseerd was op uw toestemming; of indien u redelijke gronden 

heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens; of indien de persoonsgegevens onrechtmatig 

verwerkt zijn; of indien de persoonsgegevens moeten worden 

gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens 

te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en 

informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting 

na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing 

van een rechtsvordering. 

Recht op beperking van de 

verwerking. 

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken indien één 

van de volgende situaties van toepassing is: gedurende een 

periode die ons in staat stelt om de juistheid van de 

persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of 

indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de 

gegevens; of indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig 

hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering; of wanneer u bezwaar 

gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze 

gerechtvaardigde belangen. 

Recht van bezwaar tegen de 

verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

U heeft te allen tijde het recht vanwege uw specifieke situatie 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens als dit gebaseerd is op onze gerechtvaardigde 

belangen. In dat geval zullen wij deze gegevens niet langer 

verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 

verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met 

de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 

rechtsvordering. 

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct 

marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen 
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bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken. U heeft ook 

het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor 

marketing doeleinden. 

Recht op overdraagbaarheid van 

gegevens. 

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens 

te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-

leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een 

andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt: indien de 

verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de 

noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en indien de 

verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.   

 

8. Cookies  

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Sommige hiervan zijn essentieel om de website 

goed te laten werken. Anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te 

bieden. Voor meer informatie over het plaatsen en gebruik van cookies verwijzen wij u naar de 

cookieverklaring op deze website. 

9. Beheren van cookies 

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. 

Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle 

onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-

instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder: 

Cookie instellingen in Google Chrome 

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer 

Cookie instellingen in Firefox 

Cookie instellingen in Opera 

Cookie instellingen in Safari 

Cookie instellingen (algemeen) 

 

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw 

browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. 

 

10. Contact 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van 

uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om per brief of e-mail contact met ons op te nemen.  
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