
PRIVACY STATEMENT 

 

Mobiliteitsvisie, gevestigd aan Termijen 118 1852 TH Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.mobiliteitsvisie.nl 

Termijen 118 

1852 TH Heiloo 

T 072 - 531 53 55 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen zijn: 

- Basisinformatie zoals uw geslacht, voor- en achternaam, voorvoegsel, titel; 

- Bedrijfsgegevens zoals uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-

nummer, KVK-nummer, bankgegevens (IBAN-nummer/BIC en naam rekeninghouder); 

- Contactgegevens zoals uw e-mailadres, (post)adres en telefoonnummer(s); 

- Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, 

zoals een IP-adres; 

- Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website; 

- Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken 

of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder 

uiteengezette redenen. 

 

Mobiliteitsvisie verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 

U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw 

gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven. We kunnen uw 

persoonlijke gegevens ook verwerken uit andere bronnen, zoals het handelsregister, het kadaster of 

door openbare bronnen te gebruiken. 

 

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Mobiliteitsvisie verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u: 

- Burgerservicenummer (BSN) 

 

  



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Mobiliteitsvisie verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop, lease, onderhoud en 

reparatie van mobiliteitsmiddelen; 

- Het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding; 

- Om Mobiliteitsvisie onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten; 

- Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de 

website te analyseren en te verbeteren, voor klanttevredenheids- en/of marktonderzoeken. 

 

Over het algemeen verwerkt Mobiliteitsvisie uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden 

zoals bovenstaand aangeven. Wanneer Mobiliteitsvisie uw gegevens gebruikt voor andere (nauw 

verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien 

dit wettelijk is vereist. 

 

Wij dienen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen baseren op één van de grondslagen 

uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende 

grondslagen:  

- Voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst; 

- Voor de naleving van een wettelijke plicht; 

- U geeft toestemming voor de verwerking; of 

- Vanwege een gerechtvaardigd belang. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Mobiliteitsvisie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Mobiliteitsvisie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mobiliteitsvisie 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 bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Mobiliteitsvisie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

  



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 

pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw 

harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 

volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons 

inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en 

welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair 

zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de 

website om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we 

verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem 

gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van 

Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 

geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook 

respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 

(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Facebook, Instagram, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. 

 

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 Mobiliteitsvisie 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 sturen naar info@mobiliteitsvisie.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobiliteitsvisie wil u er tevens op wijzen dat u de 

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mobiliteitsvisie 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 op met ons via info@mobiliteitsvisie.nl. 
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