
Privacyverklaring Laaiin Aanhangwagens v.o.f. 

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Met ‘wij’ en ‘ons’ bedoelen we: Laaiin Aanhangwagens v.o.f. en het filiaal waar u de aanhangwagen 

huurt. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij 

omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze verklaring genoemde 

rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken we voor u? En met welke doelen doen we dat?  

Wanneer u een aanhangwagen van ons huurt, hebben we gegevens van u nodig. Die vult u in op het 

verhuurcontract: uw NAW-gegevens, contactgegevens, rijbewijsnummer en kenteken van het 

trekkend voertuig, en wanneer u de aanhangwagen huurt. Die gegevens hebben we nodig omdat 

we natuurlijk moeten weten bij wie onze aanhangwagens blijven; als het onverhoopt nodig is 

moeten we u kunnen aanspreken op het in goede staat weer afleveren. Daarnaast moeten we 

kunnen aantonen dat er is gecontroleerd of u als bestuurder een geldig rijbewijs hebt. Deze 

gegevens mogen wij dus verwerken in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u. 

2. Aan welke regels houden wij ons?  

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet (zoals de AVG). We verwerken 

deze gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat 

voorschrijft. De persoonsgegevens zijn van u en we gebruiken deze alleen voor de doelen die we 

hierboven in artikel 2 hebben genoemd. Als we de gegevens ruimer willen gebruiken, vragen we u 

hiervoor toestemming en/of zorgen voor een wettelijke grondslag hiervoor. Wij bewaren uw 

persoonsgegevens niet langer dan nodig. De verhuurcontracten behoren tot onze 

bedrijfsadministratie die we zeven jaar moeten bewaren.  

3. Wat doen wij om de persoonsgegevens geheim te houden?  

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor u verwerken, geheim te houden voor 

anderen. Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. 

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om 

bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen, of als er een wettelijke verplichting is om 

bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie te verstrekken.  

Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er voor dat deze partij 

schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met u hebben afgesproken. 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.  

4. Wie krijgen er nog meer toegang tot de persoonsgegevens?  

Derden behoeven de verhuurcontracten met uw persoonsgegevens niet te ontvangen, mogelijk 

soms met uitzondering van accountants met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben 

afgesloten. 



5. Wat zijn uw rechten als betrokkene?  

U heeft het recht te vragen welke gegevens van u worden bewaard, hoe lang deze gegevens worden 

bewaard en met welk doel. Dit staat omschreven in artikel 15 in de AVG. Wanneer er onjuiste 

gegevens zijn opgenomen heeft u het recht deze gegevens te laten wijzigen. Wanneer u verzoekt 

uw persoonsgegevens te laten vernietigen, zal dit niet worden gedaan zolang wij gebonden zijn aan 

een wettelijke bewaartermijn.  

6. Wat gebeurt er als er een datalek is?  

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er 

mogelijk onjuiste verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Ontdekken wij dat er 

een datalek is of is geweest? Dan wordt onze procedure gestart, waarin wordt beoordeeld wat de 

aard van het datalek is en wat het risico is. Ook treffen we maatregelen om het datalek op te lossen 

of om de gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken. We beoordelen binnen 72 uur of het 

datalek gemeld wordt aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u.  


