
 

Privacyverklaring De Mobiele Fietsspecialist Geert 

De Mobiele Fietsspecialist Geert verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze 
privacyverklaring. 

Verwerkingsdoeleinden 

De Mobiele Fietsspecialist Geert verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten 
voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van 
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van 
marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Uw rechten 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, 
alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DRG. Daarnaast heeft u 
steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of 
te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering 
van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van 
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen 
redenen op te geven. 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere 
verantwoordelijken over te dragen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin 
aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren: 

De Mobiele Fietsspecialist Geert 
Schutter 31 
5721 HW Asten 
info@demobielefietsspecialist.nl 
tel: 06.13666356 

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u een klacht indienen bij de 
toezichthouder: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de 
termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het 
gebied van boekhouding). 
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