Privacybeleid
Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening
van de Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG –
wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake de gegevensbescherming die de AVG
aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Gaspar
Motors NV, Kempenlaan 67, 2300 Turnhout, België. (Hierna, "Gaspar Motors NV ", "Wij" of "Ons").
1. Wie zijn de ontvangers van uw persoonlijke gegevens?
De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door Gaspar Motors NV op basis van
de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking,
zoals volgt:
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Naam van de ontvangers

Doel van het doorgeven van de gegevens

Citroën (merk)
MyGuest, IT & social media partner
Carya, beheerder DMS systeem

Uitvoeren marketing campagnes
Beveiligingsactiviteiten
Onderzoek, analyse & ontwikkeling

2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?
Het zou kunnen dat Gaspar Motors NV verplicht is om uw persoonsgegevens over te dragen aan
ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens
overgedragen op basis van overdrachtsmechanismen die overeenstemmen met de toepasselijke
Verordening inzake Gegevensbescherming.
Om een kopij van het geïmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een aanvraag
sturen naar info@gaspar.be.
3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens die verzameld worden door Gaspar Motors NV, kan per
doel van gegevensverwerking worden bepaald, aan de hand van de volgende criteria:
- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van
de verwerking van persoonsgegevens bewaard;
- uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd, zoals voorzien door de wetgeving,
gedurende de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel;
- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.
4. Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?
“Cookies” zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde
schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u kunnen herkennen wanneer u ze bezoekt.
Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits
uw toestemming, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te
verzamelen:
• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische
informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de
producten die u hebt bekeken;
• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.
Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen. Dit kan u verkrijgen via info@myguest.be.
5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening van de Gegevensbescherming heeft
U het recht op toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de
verwerking, recht op het verkrijgen van een kopij van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden
of om deze aan een andere leverancier naar keuze te verstrekken, het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct
marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.
U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw
toestemming.
Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig schrijven te versturen aan:
Gaspar Motors NV
Kempenlaan 67
2300 Turnhout, België
of via mail op het volgende adres: ikschrijfmeuit@gaspar.be
of via de telefoon op het volgende nummer: 014 41 38 88
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit door
uw klacht te sturen naar:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Email: commission@privacycommission.be
Website: https://www.privacycommission.be/nl

