
Car Lock Systems levert autosleutels en –sloten aan de Europe automotive after market. Auto- 

importeurs, merkdealers en universele garagebedrijven bieden we voor vrijwel elk automerk een uit-

gebreid productassortiment en repair services. Met een team van zo’n 60 enthousiastelingen zorgen 

we er dagelijks voor dat ruim duizend orders binnen 24 uur onze klanten bereiken.   

www.carlocksystems.com

PRIVACY POLICY CAR LOCK SYSTEMS B.V.

1.  Algemeen 
 Car Lock Systems B.V. (hierna CLS) hecht veel waarde aan de be- 
 scherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen  
 we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan  
 met persoonsgegevens. CLS verkrijgt persoonsgegevens van uzelf,  
 bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website,  
 cookies, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoons- 
 gegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverle- 
 ning, zoals uw importeur, distributeur of inkooporganisatie. 

2. Beginselen 
 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daar- 
 om zorgvuldig om met persoonsgegevens. CLS houdt zich in alle  
 gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  
 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het  
   doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons- 
  gegevens zijn beschreven in dit privacy beleid; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die  
  gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor  
   ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig  
  hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben  
   genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaar- 
  borgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij  
   dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn  
   verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,  
   u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
 • Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de   
  volgende doeleinden: 
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen; 
 • Het versturen van nieuwsbrieven; 
 • Het onderhouden van contacten; 
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen; 
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende  
 persoonsgegevens van u vragen: NAWTE, Geb. datum, Geb. plaats,  
 BSN, Bankrekeningnr., Sleutelcodes, Kentekens, Chassisnummers.

3. Verstrekking aan derden 
 De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen  
 verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hier- 
 boven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens  
 door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereen- 
 komst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken  
 wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons- 
 gegevens te waarborgen. 

4. Overige verstrekkingen / buiten de EU 
 Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere  
 partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan  
 is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een on- 
 derzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval  
 dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze  
 gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen  
 met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  
 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke geves- 
 tigd zijn buiten de EU.  
 
 
 

5. Minderjarige 
 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderja- 
 rigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke  
 toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke  
 vertegenwoordiger. 

6. Bewaartermijn 
 CLS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor  
 het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet  
 is vereist. CLS zal periodiek overbodig geworden persoonsgegevens  
 vernietigen. 

7. Beveiliging 
 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen  
 genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen on- 
 rechtmatige verwerking. 

8. Rechten omtrent uw gegevens 
 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de per- 
 soonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar  
 maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een  
 deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft  
 u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten over 
 dragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.  
 Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij  
 gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

9. Cookies 
 Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverle- 
 ning te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeem 
 informatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over  
 deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen onderaan de  
 website. Er vindt bij CLS geen geautomatiseerde besluitvorming  
 plaats.

 Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden  
 opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics,  
 LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube, Google+ en Instagram in het  
 contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertifi- 
 ceerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelge- 
 ving. 

10. Klachten 
 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons- 
 gegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. 
 Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg ver- 
 velend.

 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- 
 gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van  
 privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of  
 opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

11. Contact 
 Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsge- 
 gevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in  
 algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op  
 te nemen kan dit via deze contactgegevens:  
 Car Lock Systems B.V., De Hoogjens 10, NL-4254 XW Sleeuwijk,  
 info@carlocksystems.com; +31 (0)183-305222.  
 Er is geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. 

12. Wijzigingen privacyverklaring 
 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. 
 CLS kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden 
 altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze  
 verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van  
 wijzigingen.


