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Algemeen 
Deze Privacy verklaring van Koopjeleaseaf geeft tekst en uitleg over de verwerking van persoonsgegevens door Koopjeleaseaf. Deze 
verklaring moet worden geaccepteerd in de gevallen die hieronder staan beschreven. 
Koopjeleaseaf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Contactgegevens, het Kamer van Koophandel nummer en 
het BTW nummer van Koopjeleaseaf staan onderaan elke pagina op de website. Er kan telefonisch contact worden opgenomen met 
Koopjeleaseaf, of per email via het formulier op deze contactpagina. 
De Privacy verklaring is verbonden met de Algemene Voorwaarden van Koopjeleaseaf, als die van toepassing zijn. 
 
Persoonsgegevens 
Koopjeleaseaf verwerkt persoonsgegevens in meerdere gevallen. Dat gebeurt als gebruik wordt gemaakt van de website, als er contact 
met Koopjeleaseaf wordt opgenomen en als een overeenkomst met Koopjeleaseaf wordt aangegaan. 
 
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. 
 

• Voor- en achternaam 

• Adres 

• Geslacht 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 
 
Koopjeleaseaf verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 
 
Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens 
Koopjeleaseaf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen. 
 

• Contact opnemen 

• Informatie geven 

• Overeenkomst uitvoeren 

• Nieuwsbrief verzenden 

• Website beveiliging 

• Wettelijke verplichtingen 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De duur is afhankelijk van de soort persoonsgegevens. De volgende 
termijnen zijn van toepassing. 
 

Soort persoonsgegevens Reden Bewaartermijn 
   
Personalia / contactgegevens Informatie geven / opvolging 3 maanden 
Personalia / contactgegevens Uitvoering overeenkomst Wettelijke bewaartermijn 
Personalia / contactgegevens Verzending nieuwsbrief Tot moment van afmelding 
Online identificator Beveiliging website 1 maand 
Emailcorrespondentie Mogelijke rechtsvorderingen 5 jaar 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Alle informatie die Koopjeleaseaf ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld met leveranciers 
van Koopjeleaseaf als dat nodig is voor een overeenkomst. Het kan ook na (uitdrukkelijke) toestemming. 
Koopjeleaseaf heeft afspraken gemaakt met die leveranciers om informatie vertrouwelijk te behandelen. Alleen de hoogst noodzakelijke 
gegevens worden doorgestuurd. 
 
Cookies 
De website van Koopjeleaseaf gebruikt technische en functionele cookies. Deze bestandjes worden opgeslagen op de computer, tablet of 
smartphone van de bezoeker van de website. Dat gebeurt bij het eerste bezoek. De technische en functionele cookies zijn nodig voor de 
werking van de website. Alle informatie kan altijd worden verwijderd in de browser. 
Koopjeleaseaf maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google. Alle gegevens die 
naar Google worden verzonden zijn geanonimiseerd. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Persoonsgegevens kunnen altijd worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. Toestemming kan altijd worden ingetrokken. Verder kan er 
bezwaar worden gemaakt tegen een verwerking. Dit kan allemaal door het indienen van een verzoek via de contactpagina. Het opsturen 
van een kopie van een identiteitsbewijs is verplicht. Koopjeleaseaf zal zo snel mogelijk reageren, in principe binnen vier weken na het 
verzoek. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen altijd worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Koopjeleaseaf heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Mogelijk misbruik kan worden gemeld 
via de contactpagina. Koopjeleaseaf maakt gebruik van beveiligingssoftware om persoonsgegevens te beveiligen (virusscanner, firewall). 
Hiernaast wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding via HTTPS. 

https://koopjeleaseaf.nl/contact/
https://koopjeleaseaf.nl/contact/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://koopjeleaseaf.nl/contact/

