Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2018
www.opkoperwagens.be neemt uw privacy zeer serieus. deze privacy
beleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe we en verzamelen
gebruik maken van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en om u
te helpen in
het maken van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze site en onze
producten en
Diensten. De inhoud van Auto-dealer-direct.be zijn dienstenaanbod van
www.opkoperwagens.be , een naamloze vennootschap geregistreerd in België
met ondernemingsnummer BE0675505921.
www.opkoperwagens.be en aanverwante bedrijven en referenties hierin
document naar "ons", "onze" en "wij" verwijst naar
www.opkoperwagens.be en www.auto-dealer-direct.be.
Lees dit privacybeleid voordat u het gebruiken
Website of een van de services of functies die op of via worden aangeboden
de website. Door gebruik te maken van de website en zijn diensten en functies,
gaat u akkoord
gebonden te zijn door dit privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met deze
Privacy
Beleid, gebruik alsjeblieft geen gebruik van de site of zijn diensten en functies.
1. Informatie verzameld
www.opkoperwagens.be kan bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen
wanneer u zich registreert op de website of haar diensten en functies te
gebruiken. Wij
kan verzamelen ook aanvullende persoonlijke gegevens, waaronder uw

fysiek adres, om de producten te leveren. We kunnen ook
bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruikers van
onze
site, zoals het IP-adres, het type browser en
besturingssysteem ze gebruiken, de domeinnaam van uw internetprovider
provider en de webpagina's, inhoud en advertenties mag u
hebben bezocht, bekeken of geklikt. Wij verzamelen deze informatie in
verschillende manieren, waaronder de volgende:
• Cookies: Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst
browser om uw voorkeuren op te slaan. Cookies bevatten geen
persoonlijke gegevens, maar als je ervoor kiest om ons te voorzien van
persoonlijke gegevens, kan deze informatie worden gekoppeld aan de gegevens
opgeslagen in de cookie. We kunnen "cookies" gebruiken om een record te
behouden
van uw bezoeken en om de inhoud en diensten op het verbeteren van onze
plaats.
• Web Server Logs: informatie verzameld via cookies en
webserver logs kunnen de datum en tijd van de bezoeken, de include
bekeken pagina's, tijd doorgebracht op deze site en de bezochte websites
net voor en net na onze website.
• IP-adressen: ons systeem kan ook uw IP-adres verzamelen,
dat is een numeriek adres dat wordt gebruikt om een computer te identificeren
verbonden met het internet. Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om te helpen
problemen met onze server, om onze site te beheren,

leveren webpagina's u op verzoek, naar onze site af te stemmen op de
belangen van onze gebruikers en om het verkeer te meten binnen onze site.
• Public Posting: als je in de comments van een blog post op publiceert
de Website (of waar dan ook op social media), moet u
zich ervan bewust dat alle informatie die u deelt zichtbaar is voor andere
gebruikers.
Persoonlijk identificeerbare informatie die u naar een van deze
forums kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere individuen om
om u ongevraagde berichten. www.opkoperwagens.be is dat niet
verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u
op deze forums te onderwerpen. Bijvoorbeeld, als je ervoor kiest om
maken informatie, die voorheen niet openbaar was, beschikbaar
door activering van bepaalde gebruikersfuncties (zoals blog reacties)
www.opkoperwagens.be
verzamelt die informatie uit uw interactie
en de informatie die publiek toegankelijk gemaakt.
2. Informatie van minderjarigen
www.opkoperwagens.be verzamelt niet bewust informatie van
kinderen onder de leeftijd van 13. Ook verzamelen wij informatie van een
persoon jonger dan 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of
voogd. Als u van mening bent dat uw kind is geregistreerd op onze site of
dat we informatie van uw kind hebt verzameld, neem dan contact met ons op
onmiddellijk, zodat wij die informatie uit kan verwijderen onze
database.
www.opkoperwagens.be erkent dat ouders, voogden, of andere

volwassenen kunnen onze producten te kopen voor het hele gezin, met
inbegrip van gebruik door
minderjarigen. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van
kinderen jonger dan 13 jaar voor marketingdoeleinden, maar omdat sommige
informatie wordt elektronisch verzameld, kan het lijken het te zijn
persoonlijke informatie van de koper van het product en zal dat ook zijn
als zodanig behandeld door dit privacybeleid.
3. Informatie die u deelt
Wanneer u met ons communiceert
Wanneer u contact op met onze klantenservice, stuur ons een e-mail,
posten op onze blog, of communiceren met ons op geen enkele manier, je bent
kiezen voor informatie met ons te delen. Deze informatie kan bevatten
uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer
nummer, geslacht, locatie, de aankoop geschiedenis, of andere demografische
informatie. Door ons deze informatie, gaat u akkoord met deze
informatie die wordt verzameld, gebruikt, beschreven overgebracht naar België
en opgeslagen door ons, zoals beschreven in dit privacybeleid.
Wanneer u lid wordt van onze mailinglijsten
Als u een van onze mailinglijsten te sluiten, u ervoor kiest om ons te voorzien
van
persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres. We zullen altijd
linken naar dit privacybeleid en uitleggen hoe we zouden willen
communiceren met jou. We alleen ooit uw gegevens gebruiken om te
communiceren
met u op deze manier.

U kunt uw voorkeuren te beheren of op elk moment uitschrijven door
het volgen van de links in e-mails die we u sturen.
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U kunt uw voorkeuren te beheren of op elk moment uitschrijven door
het volgen van de links in e-mails die we u sturen.
4. Informatie die we verzamelen
emails
Als u een van onze mailinglijsten te sluiten, volgen we hoe je omgaat met
e-mails sturen wij u. Dit helpt ons om te begrijpen wat belangrijk is om
u en het verbeteren van de inhoud die we bieden. We houden of u opent
onze e-mails, welke links je volgt en als je dat doet.
U kunt uw voorkeuren te beheren of op elk moment uitschrijven door
de links in e-mails sturen wij u.
5. Informatie die we delen
External Processing
We maken gebruik van derde partijen om diensten te verlenen aan ons, zoals:
o Mailinglijsten beheren en e-mail bezorgen
o Hosting van onze websites
o Helpt ons het gebruik van deze diensten te analyseren
Deze bedrijven persoonsgegevens verwerken namens ons. Wij alleen
bieden deze bedrijven die nodig is om de informatie te leveren
service. We gaan in schriftelijke overeenkomsten om ervoor te zorgen dat
het gebruik van deze
data is in overeenstemming met dit privacybeleid.
Legal Disclosure, veiligheid en beveiliging
Wij mogen behouden, gebruiken of uw persoonlijke gegevens openbaar maken als we geloven
redelijkerwijs noodzakelijk is om:
o Voldoen aan een wet, regelgeving, juridische procedure of overheid
verzoek
o Bescherm de veiligheid van elke persoon
o Bescherm de integriteit van ons platform, inclusief om te helpen voorkomen
spam of misbruik
o Fraude, beveiliging of technische problemen aanpakken
o Bescherm onze rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen
daarvan
die gebruik maken van onze diensten

6. Uw gegevens beheren
Inzicht in uw rechten
Het is belangrijk dat u uw wettelijke rechten te begrijpen rond uw
persoonsgegevens en hoe kunnen we het gebruiken. Als u wilt bespreken of
uitoefenen van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met onze
Data Controller bij
danny@opkoperwagens.be
Recht op informatie
Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop
we het verwerken van uw
persoonlijke gegevens. Je zou ook specifieke boodschappen toen we
verzamelen
persoonlijke gegevens van u dat uitleggen waarom we vragen.
Recht van toegang
U hebt het recht op toegang tot een kopie van uw persoonlijke gegevens
en ontvangen
bepaalde informatie over wat de data is en hoe en waarom we zijn
verwerken. Wij zullen u vragen uw identiteit te bewijzen voordat we kunnen
enige informatie.
Recht op rectificatie
Je hebt het recht om correctie te vragen om uw gegevens als u denkt
dat alle informatie die we bijhouden onjuist is.
Recht om te wissen
U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens verwijderen.
Er zijn een aantal omstandigheden waarin we kan nodig zijn om te houden van uw
informatie, bijvoorbeeld als we daartoe wettelijk verplicht zijn dit te doen.
Als dit het
geval is, zullen we uitleggen en bespreken deze omstandigheden met u
mee.
Het recht om de verwerking te beperken
U kunt vragen dat we beperken verwerking van uw gegevens, als
alternatief voor het verwijderen - dit betekent dat we de gegevens maar
behouden
stoppen met het verwerken voor de meeste doeleinden. U kunt deze oefening
rechts als je het gevoel dat de gegevens onnauwkeurig is, dat onze verwerking ervan is
onwettig, terwijl we verder een verzoek van u om bezwaar te maken

verwerking, of als we de gegevens niet verder nodig hebben, maar u
hebt dit wel nodig
ons om het in verband houden met de vaststelling, de uitoefening of de
verdediging van een
juridische claim.
Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om een kopie van uw gegevens op te vragen, in leesbare vorm,
en hebben ons over te dragen aan een andere organisatie. Er zijn een
paar
omstandigheden waarin deze rechten niet van toepassing zijn, maar
waar dit is
het geval is zullen we dit altijd uitleggen.
Recht op bezwaar
U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht om te voorkomen dat met inachtneming van besluiten
uitsluitend op basis van
geautomatiseerde verwerking (met inbegrip profiling) die een belangrijk
is
effect op je. We hebben geen dergelijke bewerking uit te voeren.
7. Dataretentie
Wij houden verslagen van uw communicatie met ons op voor zes jaar in
geval hebben we te verwijzen naar een gesprek of onderzoek. Dit zou
kunnen zijn
omdat het betrekking heeft op onze legitieme zakelijke belangen, je bent
nog steeds in
communicatie met ons, of om juridische redenen.
Wij bewaren uw contactgegevens op een mailinglijst je ervoor kiest om
toetreden tenzij u ons anders vertellen. Als u nog niet opende een van
onze
e-mails voor enige tijd, kunnen wij contact met u op om te vragen of je
nog wilt
van ons horen. Als je afmelden voor een mailinglijst, behouden we een
aantal
basisinformatie om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen contact
meer met u opnemen.
8. Third-Party Websites en Links
www.opkoperwagens.be kan linken naar websites, producten en diensten

van derden. www.opkoperwagens.be is niet verantwoordelijk voor en
onderschrijft of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid,
inhoud, producten, diensten of het gebruik van een derde partij website,
elke
website toegankelijk vanaf een Third Party Site, dan wel wijzigingen of
updates
van dergelijke sites.
Deze gelinkte websites zijn enkel voor uw gemak en derhalve
u ze op eigen risico. U erkent dat u alle dragen
risico's verbonden aan de toegang tot en het gebruik van inhoud die op
een
Site van derden en ga ermee akkoord dat www.opkoperwagens.be en
aanverwanten
bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, van
welke soort je
kan oplopen van het omgaan met een derde partij. Je moet contact opnemen met de
websitebeheerder voor de toepasselijke Site van Derden als u
zorgen maakt over dergelijke links of de inhoud op dergelijke
Third Party Site.
9. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd. Als we een
materiële verandering in dit beleid, zullen we deze veranderingen bekend maken op onze
website.
10. Contact opnemen met ons
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op
door het sturen van e-mail te sturen naar danny@opkoperwagens.be.
Let op:
informatie die u via e-mail in te dienen, kunnen onveilig zijn; dus alsjeblieft
omvatten niet de credit card informatie of andere gevoelige informatie
in uw berichten aan ons
11. Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich
te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u
meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacybeleid
van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services
van Google, waaronder Google Analytics.

