
 
 

Privacy- en beveiligingsbeleid Autobedrijf Wilbert van Lith 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Autobedrijf Wilbert van Lith verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van 
de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Kentekengegevens 
- Rijbewijsnummer 
Als bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid en de plicht om zorgvuldig met deze gegevens 
om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de 
AVG. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw opdracht en betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Autobedrijf Wilbert van Lith verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Autobedrijf Wilbert van Lith en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Autobedrijf Wilbert van Lith neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 
ons op. 
 

Vragen 
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens door Autobedrijf Wilbert van Lith, neem dan contact met ons op. 
 

Autobedrijf Wilbert van Lith, Eikenlaan 5, 5453 RT  Langenboom 
Telefoon: 0486-431771 


