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Groep Autoveiligheid(1) hecht veel belang aan de bescherming van alle persoonlijke gegevens van al
haar klanten, leveranciers, medewerkers, sollicitanten en stakeholders in het algemeen. Wij
behandelen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en stellen alles in het werk om
de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking,
ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik! Hiervoor werd het Privacy beleid van de Groep
Autoveiligheid aangepast conform de nieuwe regelgeving met betrekking tot de General Data
Protection (GDPR) – volgens EU verordening 2016/679.
In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en
gebruiken. U vindt hierin het algemene beleid van de Groep Autoveiligheid op het vlak van
gegevensbeheer en - verwerking conform de van toepassing zijnde wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Groep Autoveiligheid(1), Lammerdries 7, 2440 Geel. Voor
specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking ervan kan u contact nemen via e-mail
privacy@autoveiligheid.be.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u deze schriftelijk (brief, mail, contract, contactformulier
website, …), telefonisch of in een persoonlijk contact meedeelt of overmaakt.
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de
relatie die wij met u hebben:





Naam, voornaam en rijksregisternummer
Adres, telefoon en e-mailadres
Voertuiggegevens (o.a. kentekenplaat, chassisnummer, merk, brandstoftype, resultaat
keuring, …)
Gegevens (voorlopig) rijbewijs.

Waarom verzamelen wij gegevens?
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de opdracht, missie en beleid van de
Groep Autoveiligheid en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de algemene
bedrijfsvoering en de uitvoering van onze opdrachten met betrekking tot de keuring van voertuigen
en het afnemen van de examens voor het bekomen van een rijbewijs, conform de wettelijke
voorschriften ter zake.
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor een correcte uitvoering
van onze diensten.
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Groep Autoveiligheid maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk
voorgeschreven.

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?
Behoudens de wettelijke verplichtingen of voor overheidsinstanties die recht hebben om gegevens te
ontvangen of op te vragen, worden geen gegevens overgemaakt aan derden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Groep Autoveiligheid doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en
uw privacy te beschermen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische
maatregelen.

Uw rechten
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt
beschermd.
In geval van vragen ter zake aan Groep Autoveiligheid kan u contact opnemen via mail op het
mailadres privacy@autoveiligheid.be of per brief gericht aan Groep Autoveiligheid, ter attentie van
de verantwoordelijke privacy, Lammerdries te 2440 Geel. Wij zullen steeds een bewijs van uw
identiteit vragen teneinde te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar
geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een
klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Hier kan
u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens. U vindt alle gegevens via website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be en
mail aan contact@apd-gba.be

Wijzigingen
Groep Autoveiligheid behoudt zich het recht voor om dit beleidsdocument te verbeteren, aan te
vullen of te wijzigen. De meest actuele versie kan u te allen tijde raadplegen op onze website
www.autoveiligheid.be of via mail bekomen op het mailadres privacy@autoveiligheid.be.
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