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Privacyverklaring 

Chris Hesseling Chauffeursdiensten (hierna te noemen CHCD) is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. CHCD vormt CHCD en de chauffeurs die 
in opdracht van CHCD rijden.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om 
uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze 
website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring 
verbeteren. Zo stellen wij u op de hoogte hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van CHCD. U dient zich ervan bewust te zijn dat 
CHCD niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar wij eventueel naar 
toe linken. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. CHCD 
respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie 
die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via: 
info@chcd.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. PBS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres

 

 

Doel en grondslag van de te uw persoonsgegevens 

CHCD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een reactie te geven op een contactaanvraag/	 	

achterlaten van een reactie.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

CHCD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan een termijn van 2 jaar.  
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens 

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, benodigde adresgegevens voor het uitvoeren van een 
rit of het versturen van een factuur.
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Delen van persoonsgegevens met derden 

CHCD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met chauffeurs 
die deze informatie benodigd hebben om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

CHCD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op.


We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


- We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien aan de adresbalk 
‘https’ en het hangslotje;


- Ons CMS wordt regelmatig bijgewerkt om de beveiliging van het systeem te waarborgen;

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens door CHCD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
indienen per e-mail.


CHCD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Chris Hesseling 
Chauffeursdiensten. 
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