
PRIVACYVERKLARING 
 

 
Autoschadebedrijf Saray 
 
Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten tussen u en ons. Wij zijn er van 
bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoschadebedrijf Saray houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Wij verstrekken nooit persoonsgegeven door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De door u 
verstrekte persoonsgegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht toegestaan is.  
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

• Het aangaan van een arbeidsovereenkomst 

• Het aangaan van overeenkomsten  

• Het uitlenen van een voertuig 

• Het aanmaken of versturen van een offerte/factuur 

• Het aanvragen van financieringen/aanbieden van financieringen en/of verzekeringen 
 
Gebruik van onze diensten/Communicatie 
Wanneer u een afspraak maakt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt 
om de dienst uit te kunnen voeren.  Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurd, is het mogelijk dat we deze bewaren. We 
kunnen naar uw persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te 
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Autoschadebedrijf Saray of die 
van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Doeleinden 
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring,  tenzij 
we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 
 
Voor enkele doelstellingen kunnen wij uw persoonsgegevens van u vragen zoals:  

• NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer  

• Kopie van uw geldige legitimatiebewijs of rijbewijs (de pasfoto hierop mag onbruikbaar gemaakt worden)  
 
Verstrekking aan derden 
Informatie wordt niet verstrekt aan derden, in enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien noodzakelijk, kunnen wij de gegevens die u aan ons verstrekt aan derde partij 
verstrekken voor de uitvoering van doeleinden.  
Wij maken gebruik van derde partij zoals:  

• Leveranciers van onderdelen 

• Leveranciers van auto’s  

• Importeur van een merk voertuig 

• Schadetaxateur  

• RDW Keuringsstation 

• Accountancy  

• Verzekeringen  

• Websitebeheer 
 
Bewaartermijn 
Autoschadebedrijf Saray bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond 
van de wet is vereist. 
 
Wijzigingen  
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden u om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
Vragen? 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. 
 
Autoschadebedrijf Saray 
Ducaatstraat 38 
1507 BW  ZAANDAM 
075- 6142321 
06-54353962 
info@schadebedrijf-saray.nl 
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