
PRIVACY POLICY AUTOSPORT BROUNS B.V. 

 
Autosport Brouns 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. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Autosport Brouns 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 
 

Een bezoeker van de website van Autosport Brouns accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de 
keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie 
mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in 
deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid 
worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom 
of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen. 

 
Als Autosport Brouns zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 
na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Autosport Brouns B.V. 
Schelsberg 175 
6413 AE  HEERLEN 
info@autosportbrouns.nl 
Tel: 0031-(0)455725507 
 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Autosport Brouns opgevraagd c.q. verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden: 
- Het aangaan van in- / verkoopovereenkomsten. 
- Het tenaamstellen / vrijwaren van voertuigen. 
- Het maken van proefritformulieren. 
- Het verstrekken van een inruilwaarde voor een auto. 
- Het afsluiten van mobiliteitsservice, garanties en/of verzekeringen. 
- Het laten inbouwen van een alarm en/of volgsysteem. 
- Eventueel contact op het gebied van aftersales en het geven van recensies 
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten. 
 
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Naam, Adresgegevens, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, E-mail-adres, Telefoonnummer. 
- Autodata zoals merk, type, kenteken, chassisnummer, gereden kilometers. 
- Betaalinformatie t.b.v. overeenkomsten, zoals IBAN-nr. en SEPA-kenmerk. 
 
Door persoonlijke gegevens te verstrekken (via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en/of 
sociale media) gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken voor bovenstaande 
doeleinden in overeenstemming met deze privacy policy. 
 

mailto:info@autosportbrouns.nl


 
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. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het kunnen tenaamstellen van voertuigen, het geven 
van uw recensie na aankoop van een voertuig , het laten inbouwen van een alarm en/of volgsysteem, 
het aanvragen van eventuele mobiliteitsservice en het afsluiten van overeengekomen garanties of 
verzekeringen. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkerovereenkomst 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 of belastingdienst 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. 
 

De website van autosport Brouns kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet 
aan autosport Brouns  gelieerde websites. Autosport Brouns  heeft geen zeggenschap over de inhoud 
of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor 
de inhoud of kenmerken ervan. 

 
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. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autosportbrouns.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie. 
 
 
Bewaartermijn 

Autosport Brouns B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt of zolang als bij wet verplicht is. 

 
Beveiliging 

Autosport Brouns 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 op met ons op via info@autosportbrouns.nl. 
 
 
Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben 
mits dit niet ingaat tegen wettelijke regelgeving m.b.t. (fiscale) bewaartermijnen. 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. 
 
 
 
 



U heeft het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast 
kunt u zich beroepen op: 

• het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking 

• het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens 

• het recht van bezwaar. 
 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover 
met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
 
 
Slotbepalingen 
Autosport Brouns werkt desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van 
haar taken. 

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te 
nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen. 

Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee 
bindend voor partijen. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze algemene 
voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen. 

Als een of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een cliënt, dan heeft dit 
geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden dan met de cliënt 
in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in 
de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel 
geldig is. 
 
 
Contact 
Voor vragen over rechten en de manier waarop Autosport Brouns met persoonsgegevens omgaat, 
kan per e-mail via info@autosportbrouns.nl een informatieverzoek worden ingediend bij Autosport 
Brouns. Autosport Brouns zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier 
weken. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst 
als u met deze apparatuur onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te 
slaan als u de website gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten 
werken andere niet, hierna leggen we uit wat de verschillen zijn. Als u zich niet registreert op onze 
website en ook verder geen persoonlijke gegevens achterlaat dan weten wij niet wie u bent aan de 
hand van deze cookies. Keert u op een later moment terug op onze website, dan herkent de website 
dat u al eerder een bezoek heeft gebracht, zonder dat wij weten wie het is. Ook e-mails van Infour 
Interactive kunnen een cookie achterlaten op uw computer, tablet of mobiele telefoon, dat informatie 
geeft of een e-mail is geopend. 

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site en die praktisch 
geen inbreuk maken op uw privacy. Dit zijn functionele en analytische cookies die door ons geplaatst 
en uitgelezen mogen worden. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig voordat 
wij ze plaatsen. Deze laatste soort cookies vatten wij samen onder de naam commerciële cookies. 
Infour Interactive vindt uw privacy belangrijk en vraagt daarom uw toestemming. 

Infour Interactive maakt gebruik van de volgende drie soorten cookies: 

 

1. Functionele cookies  
Deze cookies maken het navigeren en het inloggen op Infour Interactive.nl en andere Infour 
Interactive websites makkelijker en onthouden uw instellingen en voorkeuren. Dankzij deze 
cookies hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken, wat bijdraagt aan het 
gebruiksgemak van de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming 
vereist. 



 
 
2. Analytische cookies 
 
Google Analytics 
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt inzicht in 
bezoekersstatistieken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, 
verkeersbronnen en andere essentiële data waarmee wij deze website voortdurend kunnen 
verbeteren voor bezoekers. 
De informatie die we met Google Analytics verkrijgen is anoniem en niet te herleiden tot een 
persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen waarmee op basis 
van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft dus volledig anoniem. 
Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In het Google Analytics Dashboard 
is ‘gegevens delen met Google' uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in 
combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. 
 

 
3.Social media 
Op onze websites staan eventueel buttons van de volgende social media: Facebook, Twitter, 
Youtube en LinkedIn. Deze social media plaatsen geen cookies via onze website. Alleen 
wanneer u doorklikt naar deze social media zal dit wel gebeuren. In dat geval is dit 
cookiereglement niet van toepassing. Het gebruik van Social Media is uw eigen 
verantwoordelijkheid en hierop zijn de privacy regels van deze social media van toepassing. 
Als u geïnteresseerd bent in wat er met uw gegevens gebeurt, dan kunt u daarvoor het beste 
de privacy- en cookieregels van deze social media lezen. 

 
 
 
 
Wijzigingen van de privacyverklaring 
Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, 
waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de 
voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de 
manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze privacyverklaring. 
Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen. 
 
 
 
 
We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 13-06-2018. 
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