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Beste relatie,  

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  

Binnen deze wetgeving is transparantie over het registeren van jouw persoonsgegevens een van de 

belangrijkste onderdelen.  

 

Privacy  

Je staat in onze administratie omdat je in het verleden gebruik hebt gemaakt van onze diensten, 

omdat je onderdelen/producten hebt afgenomen of bij ons een auto hebt gekocht.  

Wij respecteren jouw privacy en we garanderen dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk 

worden behandeld.  

 

Wat doen we met jouw gegevens? 

In geen geval zullen wij jouw gegevens beschikbaar stellen aan derden, cq andere partijen zonder 

jouw nadrukkelijke toestemming te hebben gevraagd. Wij verkopen je gegevens niet en gebruiken ze 

ook niet om via de website bezoekersprofielen samen te stellen. Onze website maakt geen gebruik 

van cookies. Onze website heeft een betrouwbaar SSL-certificaat (te herkennen aan het slotje voor 

de url). Mogelijk gebruiken we foto’s van jouw auto of onderdelen daarvan ter promotie op onze 

website en/of facebook pagina. Hiervoor zullen wij eerst jouw toestemming vragen. 

 

Welke gegevens heb ik van jou en waarom?  

Wij verzamelen jouw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. 

Indien je een auto hebt laten repareren of hiervoor onderdelen hebt gekocht, bewaren wij je kenteken 

en eventuele motorcode. Deze gegevens gebruiken wij voor de factuur en als historie bij de auto.  

We hebben deze gegevens nodig om contact met je te kunnen houden, bijvoorbeeld om te kunnen 

bellen, mailen of post toe te sturen. 

 

De fysieke administratie wordt op kantoor bewaard in een kast.  

De financiële administratie staat op een computer en back-up daarvan op een externe harde schijf.  

Alleen onze medewerkers hebben toegang tot deze computer en back-up. 

Indien je dit wenst, kun je je gegevens bij ons inzien, corrigeren of laten verwijderen.  

Onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, worden volgens de wettelijke termijn van 7 

jaar bewaard. 

  

Vragen  

Heb je nog vragen over jouw gegevens, dan kun ons altijd benaderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team De Kever expert (voorheen RHM Auto’s)  
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