PRIVACYVERKLARING
Stigter Auto’s respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te
beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
het maken van facturen/wilsverklaringen/inkoopverklaringen indien u ons
de opdracht heeft verleend tot reparaties/aan- en verkopen;
het op uw naam zetten van een auto die bij ons is aangeschaft;
het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (verplichte meldingen
wegens witwassen of identiteitsfraude).
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers
verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake
een financieel product af te sluiten. In dat geval worden slechts die
gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het
afsluiten van het product.
Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan
organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product.
Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten
verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt
of dat wij een schade-expert vragen contact met u op te nemen.
Uw rechten
U heeft het recht te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen
ontvangen. Daarnaast heeft u het recht een overzicht te vragen van de
persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u
kosteloos.
Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie
hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te
verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met
inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die
zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld
van uw verzekeraar, bank of andere financieel adviseurs, dan informeren wij
u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
Wijzigingen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, dan
bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

