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Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Overmeer B.V. 

Kelvinstraat 3A, 6601 HH Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75197464 en 

hierna verder te noemen “Overmeer BV”. 

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van deze 

privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw 

persoonsgegevens verwerken. 

 

Overmeer BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze 

privacyverklaring. Overmeer BV gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking 

voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden 

Overmeer BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u een koopovereenkomst met ons sluit, gebruik maakt 

van onze diensten/service of omdat u bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zullen uw 

persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken. Hieronder treft u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.  

 

Persoonsgegevens 

Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum 

Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres 

Kenteken Rijbewijsnummer  

 

Doeleinden 

Bericht via ons contactformulier 

Uitvoering geven aan een offerteaanvraag 

Proefritten en aankoopkeuringen 

Uitvoeren van een koopovereenkomst (opstellen koopcontract, tenaamstelling, facturatie) 

Uitvoeren van onderhoud, reparatie en garantie 

Gebruik van een leen-/huurauto of -machine 

Contact in verband met een gesloten overeenkomst of bericht via onze website 

 

Indien u de benodigde persoonsgegevens niet aan Overmeer BV overhandigd, dan kunnen wij mogelijk geen 

(tijdige) uitvoering geven aan een met u gesloten overeenkomst en kunt u mogelijk geen gebruik maken van 

onze diensten, waaronder het maken van een proefrit of het gebruik van een leenauto. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Overmeer BV niet gebruikt voor geautomatiseerde besluiten of voor 

profilering. 
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2. Doorgifte aan derden 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven 

aan de door met u gesloten overeenkomst of wij op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke plicht daartoe 

gehouden zijn. Bedrijven waarmee wij uw persoonsgegevens delen zijn onder meer: 

- het autobedrijf dat de reparatie, het onderhoud of de garantie aan uw auto of machine uitvoert; 

- het RDW voor de tenaamstelling van het voertuig; 

- boekhoudprogramma om de offerte en/of de factuur op te stellen. 

 

3. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De 

bewaartermijn kunt u opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Onderdeel hiervan is het verwijderen van 

persoonsgegevens van klanten die langer dan 2 jaar geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van 

Overmeer BV. De gegevens worden verwijderd voor zover dit niet in strijd is met de geldende bewaartermijn 

voor de (btw-)administratie (7 jaar) en overige wettelijke verplichtingen die een langere bewaartermijn 

voorschrijven. 

 

4. 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@overmeerautos.nl of telefonisch via: 06-46227984. Daarnaast 

heeft u het recht om een reeds gegeven toestemming op verzoek in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 

sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter 

bescherming van uw privacy. Overmeer BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek 

reageren. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

5. Dataportabiliteit 

Op verzoek zal Overmeer BV jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. 

Daarbij zal Overmeer BV de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm 

verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Overmeer BV in een .csv-bestand worden aangeleverd. 

 

6. Beveiligingsmaatregelen 

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 

te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde 

wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Hieronder valt onder meer het 

versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL), het gebruik van computers met 

wachtwoorden en het opslaan van administratie in een afgesloten archiefkast. Indien u de indruk heeft dat uw 

persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo spoedig mogelijk 

contact met ons op. 

 

7. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2020. Indien Overmeer BV een wijziging in haar 

privacyverklaring aanbrengt, brengen we u via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, 

op de hoogte. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier 

die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de 

mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken. 
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