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Algemene privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Vink 
Machinery, Bijsterhuizen 5018, 6604 LZ Wijchen, Kvk 12031841.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van deze 
privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw 
persoonsgegevens verwerken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, 
is mr. Tony Vink de (verwerkings) verantwoordelijke. U kunt bij klachten of vragen of als u uw 
persoonlijke gegevens wilt inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen bij deze persoon terecht en 
is als volgt te bereiken: 
*info@vinkmachinery.nl
*06-50607922

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), 
respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing.

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn de volgende: 
*Naam, (e-mail) adres, woonplaats, telefoon- en rijbewijsnummer
*Geslacht en geboortedatum
*Kenteken voertuig!
Doel verwerking persoonsgegevens 
Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens indien er een overeenkomst met u is afgesloten. In het 
kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden: verkoop voertuig 
(proefrit, offerte, verkoop, tenaamstelling) onderhoud voertuig (magazijn, werkplaats, garantie fabrikant) 
gebruik huurauto. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken. !
Derden 
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is om uitvoering te 
kunnen geven aan de door met u gesloten overeenkomst of wij op grond van een gerechtelijk bevel of 
wettelijke plicht daartoe gehouden zijn. !
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn 
verwerkt. De bewaartermijn kunt u opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke. !
Beveiligingsmaatregelen 
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd 
gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. 
Uw persoonsgegevens worden alleen door de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd of verwerkt. !!!!!!!
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