Privacyverklaring
_________________________________________________
1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Excellent Drive respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie welke u
aan ons verstrekt te allen tijde strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dagelijks verwerken wij
persoonsgegevens van klanten en relaties. Door middel van onderhavige privacyverklaring
proberen wij u een duidelijk beeld te schetsen over welke persoonsgegevens wij verwerken en met
welk doel wij deze verwerken. Bovendien wordt hiermee voldaan aan onze in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.
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Contactgegevens
Excellent Drive
KvK-nummer: 70619247
St. Corneliusstraat 43
(6465 BD) Kerkrade.

Telefoonnummer: +31 (0) 6 136 634 25
E-mail: info@excellent-drive.nl

2. Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als: ‘alle informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke personen’. Het gaat bij persoonsgegevens dus om alle informatie over
een bepaalde persoon. Hieronder vallen ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen.
Excellent Drive verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:


voor- en achternaam;



geslacht;



geboortedatum;



geboorteplaats;



adresgegevens;



woonplaats;



telefoonnummer;



e-mailadres;



bankrekeningnummer;



overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Website
Wanneer u gebruik maakt van onze website (www.excellent-drive.nl) bestaat de mogelijkheid dat
wij uw persoonsgegevens verwerken. Hierbij wordt met name gedoeld op het apparaat dat u
gebruikt, de website waarvandaan u toegang tot onze website heeft verkregen, uw
browserinstellingen, uw IP-adres etc. Deze gegevens worden verwerkt om een goede verbinding
met de website mogelijk te maken, om een optimaal gebruik van de website te kunnen garanderen,
voor administratieve doeleinden en uiteraard voor de systeemveiligheid.

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier wordt u verzocht bepaalde gegevens aan ons te
verstrekken. Deze contactgegevens zijn noodzakelijk om met u in verbinding te kunnen treden. Wij
vragen slechts uw volledige naam en uw e-mailadres. Uiteraard kunt u in uw bericht op eigen
initiatief nadere gegevens verstrekken.

Daarnaast wijzen wij u op het gebruik van cookies op onze website. Hierover kunt u meer vinden in
ons cookiebeleid.

Diensten
Voor onze dienstverlening is vereist dat wij bepaalde persoonsgegevens van u dienen te verwerken.
Deze persoonsgegevens worden echter slechts verwerkt indien deze noodzakelijk zijn voor het doel
waarvoor u deze heeft verstrekt, zoals voor het verrichten van werkzaamheden of om contact met
u op te kunnen nemen.

Social media
Excellent Drive maakt gebruik van Facebook. Indien u gebruik maakt van een social media plug in
op de website zullen wij door middel van deze plug in persoonsgegevens verwerken. Op welke wijze
Facebook persoonsgegevens verwerkt kunt u vinden in het privacy beleid van Facebook via:
https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Acquisitie
Voor marketingdoeleinden verzamelen wij gegevens over eventuele toekomstige opdrachtgevers
en leveranciers. Het doel van deze verwerking is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Wij
verzamelen persoonsgegevens van contactpersonen van de desbetreffende onderneming, de
naam van de onderneming, de vestigingsplaats en andere gegevens welke van belang kunnen zijn.

4. Op welke grondslagen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Excellent Drive verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de
volgende grondslagen:


Ter uitvoering van een overeenkomst;



Toestemming;



Gerechtvaardigd belang;



Een wettelijke verplichting;

Deze grondslagen zijn opgenomen in artikel 6 AVG.

5. Delen wij u persoonsgegevens met derden?
Excellent Drive zal uw persoonsgegevens slechts delen met derden indien dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld verzending brieven via postbedrijf), indien dit
noodzakelijk is voor nakomen van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens
aan de belastingdienst) en/of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Voordat u toestemming
geeft zult u worden geïnformeerd over welke derden uw persoonsgegevens zullen ontvangen.

Met een door ons ingeschakelde derde die namens en in opdracht van Excellent drive
persoonsgegevens van u verwerkt (zoals de websitebeheerder of de IT-leverancier) hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten. Door middel van deze verwerkersovereenkomst is ook deze
derde gebonden aan de naleving van de privacywetgeving.

Derden die door Excellent Drive zijn ingeschakeld en die zelf als verwerkingsverantwoordelijke
diensten aanbieden (zoals de accountant of notaris) zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de privacywetgeving.

6. Worden persoonsgegevens binnen en buiten de EU doorgegeven?
Excellent Drive zal uitsluitend persoonsgegevens doorgeven aan landen die een passend en
gelijkwaardig beschermingsniveau waarborgen, namelijk landen die behoren tot de Europese
Economische Ruimte (EER). Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU is
slechts mogelijk indien sprake is van een passend beschermingsniveau oftewel indien sprake is van
een specifieke wettelijke verplichting.

7. Welke rechten heeft u op grond van de AVG?
Op grond van artikel 13 tot en met artikel 22 AVG heeft u de volgende privacyrechten:


Recht op informatie:
Door middel van deze privacyverklaring voldoen wij aan de in de AVG opgenomen
informatieplicht ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij informeren u
over de wijze van verwerking en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Daarnaast geven wij informatie over uw rechten en gedurende welke termijn wij uw gegevens
zullen bewaren.


Recht op inzage:
U heeft te allen tijde het recht de persoonsgegevens welke wij van u hebben verwerkt in te zien.
Uiteraard heeft het inzagerecht slechts betrekking op de eigen persoonsgegevens. Wanneer u
inzage wenst kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, dit is mogelijk per post dan wel
per e-mail. Om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens dient u zich te legitimeren (door
middel van een kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs waarop uw pasfoto en BSNnummer onherkenbaar en onleesbaar zijn gemaakt).



Recht op rectificatie en aanvulling:
Mocht u onverhoopt ontdekken dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u hebben
verwerkt heeft u het recht te verzoeken dat wij deze aanpassen. Indien wij van uw verzoek
kennis hebben genomen en daaraan gevolg zullen geven wordt u hierover geïnformeerd. Ook
derden, welke uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen van dit verzoek op de hoogte
worden gesteld.



Recht op vergetelheid en gegevenswissing:
Naast uw recht om gegevens aan te laten passen heeft u het recht de door ons verwerkte
persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk indien sprake is van het
volgende:
-

de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verwerkt;

-

u uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere grondslag voor
de verwerking bestaat;

-

u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar
niet te honoreren;

-

de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

-

de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;

-

de persoonsgegevens zijn verzameld via mobiele telefonie- of internetdiensten;

Indien u een dergelijk verzoek indient zullen wij eveneens derden, welke uw persoonsgegevens
hebben ontvangen, op de hoogte stellen van uw verzoek.


Recht op dataportabiliteit:
Dit betreft het recht om gegevens over te dragen welke u aan ons heeft verstrekt, in een
gestructureerde, gebruikelijke digitale vorm te ontvangen. Dit recht heeft slechts betrekking op
digitaal verwerkte gegevens.



Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens:
Onder

bepaalde

omstandigheden

bestaat

de

mogelijkheid

het

gebruik

van

uw

persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk niet beschikbaar te maken. Dit is slechts
mogelijk indien:
-

de gegevens mogelijk onjuist zijn;

-

de verwerking onrechtmatig is;

-

de gegevens niet meer nodig zijn;

-

u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens;

Indien u een dergelijk verzoek indient zullen wij eveneens derden, welke uw persoonsgegevens
hebben ontvangen, op de hoogte stellen van uw verzoek.


Recht ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
en profilering. Excellent Drive maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.



Recht van bezwaar:
Ten slotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u bezwaren heeft ten aanzien van de verwerking van bepaalde
persoonsgegevens zullen wij de desbetreffende verwerking stopzetten. Een uitzondering op het
stopzetten van de verwerking is, dat sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden die
zwaarder wegen dan uw belangen.

Naast bovengenoemde rechten heeft u eveneens het recht uw eerder gegeven toestemming weer in te
trekken. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten
aan info@excellent-drive.nl of per post aan:

Excellent Drive
T.a.v. Sonny Lenssen
St. Corneliusstraat 43
(6465 BD) Kerkrade.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

8. Autoriteit Persoonsgegevens en klachten
Indien u ontevreden bent met de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens een
klacht indienen bij de nationale toezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Via het

volgende

klachtenformulier

van

de

AP

kunt

u

een

klacht

indienen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

9. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Excellent Drive hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdende met de
stand van de techniek, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging.

10. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Excellent Drive bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
bovengenoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij bewaren uw
persoonsgegevens niet lager dan strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast schrijft de
wet in bepaalde gevallen voor gedurende welke termijn persoonsgegevens bewaard moeten worden.

11. Vragen en contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en onderhavige
privacyverklaring kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Sonny Lenssen via +31 (0) 6 136
634 25, of een e-mail sturen naar info@excellent-drive.nl.

12. Wijzigingen
Excellent Drive behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande aankondiging dan wel kennisgeving te wijzigen. Op de website zal altijd
de nieuwste versie van de privacyverklaring worden gepubliceerd.

De privacyverklaring dateert van maart 2019 en is op dit moment geldig.

