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Algemeen 
 
Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens. Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V. doet er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Ploemen 
Meerssen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze 
respecteren.  
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V. zorgvuldig verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden: 
 
-    Het aangaan van koop-/huur- of leaseovereenkomst voor de koop van een nieuw of gebruikt 
voertuig; 
-    Het maken van een proefrit; 
-    Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan uw auto; 
-    Het versturen van (direct) mailings; 
-    Het aangaan van arbeidsovereenkomsten. 
 
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 
-    Uw NAW-gegevens; 
-    Uw geboortedatum; 
-    Uw geslacht; 
-    Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres; 
-    Legitimatie indien van toepassing voor het betreffende doeleinde; 
-    Documenten tbv aankoop/financiering van uw auto; 
-    Financiële gegevens (bankrekeningnummer e.d.); 
-    Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor onze werkzaamheden.  
  
Wat verwerken wij? 



 

 
Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw gegevens samen met andere gegevens. De 
volgende gegevens kunnen ook als persoonsgegevens kwalificeren en worden door ons ook als 
zodanig behandeld: 
 
-    Chassisnummer; 
-    Kenmerken van de auto; 
-    Kenteken van de auto; 
-    Onderhoudshistorie; 
-    Eigendomshistorie; 
-    Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor de overeenkomst. 
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Wij maken o.a. gebruik van een derde partij voor : 
 
-    Aankoop van uw auto; 
-    Financieren en verzekeren van uw auto; 
-    Schadeherstel aan uw auto; 
-    Inhuur van onze leenauto’s; 
-    Ondersteuning voor onze website; 
-    Marketingonderzoek; 
-    Complete verzorging van onze ICT-infrastructuur; 
-    Verzorgen van onze salarisverwerking. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen 
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.  
 
Bewaartermijn  
 
Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ons centraal archief 
voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Mocht u niet meer in ons of onze producten geïnteresseerd 
zijn dan bewaren wij uw gegevens zo kort mogelijk. Voor financiële documenten en bijbehorende 
gegevens hanteren wij in de meeste gevallen de standaard wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 
 



 

Beveiliging 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging: 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij 
kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken.  
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover 
met ons contact op te nemen. Op onze website is een speciaal klachtenformulier voor u ingericht. U 
kunt ervoor kiezen welke gegevens u aan ons doorgeeft en of wij op basis van uw klacht contact met 
u mogen opnemen.  
 
Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd terecht bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  
 
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met 
ons op. U kunt ons bereiken via uw directe contactpersoon of via: 
 
Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V. 
t.a.v. Dhr. B. Ploemen 
Ambyerweg 2 
6231 BJ Meerssen 
043 – 364 48 88 
Bas.ploemen@autobedrijfploemen.nl 
 
 
 
 
 


