Privacy Statement NVDDK t.h.o.d.n. Ikwiljouwautokopen.nl
Over ons
Ikwiljouwautokopen.nl is een online auto in- en verkoopplatform wat ingeschreven staat bij
de Kamer van Koophandel 60735945 onder de naam NVDDK. Wij zijn gevestigd aan de
Mercuriusweg 2, 9482 WL te Tynaarlo.
Gegevensverwerking
Om de aanbieder een aan(bod) te kunnen doen registreert NVDDK de voornaam,
achternaam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, kenteken en door aanbieder
verstrekte informatie over de auto. De standaard bewaartermijn van deze gegevens is 6
maanden. Na deze periode worden alle gegevens geautomatiseerd verwijderd. Wanneer u
akkoord gaat met ons (aan)bod registreren wij ook uw adresgegevens, kentekenbewijs en
IBAN nummer (bij een betaling per bank). Deze gegevens zullen gebruikt worden ten
behoeve van de koop van uw auto (inkoopverklaring en betaling).
Privacy en de bescherming van persoonsgegevens
NVDDK is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens is voor NVDDK van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en
regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Beschikbaarheid persoonsgegevens (derden)
De gegevens van aanbieder c.q. verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te
zien door NVDDK en zullen dus niet worden gedeeld met derden.
Recht om vergeten te worden
Bij het doen van aanbiedingen tracht NVDDK rekening te houden met de voorkeuren van de
betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op
informatie of aanbiedingen van NVDDK en zijn of haar persoonsgegevens in het geheel wil
verwijderen, dient hij of zij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'recht om te
vergeten' een notificatie te sturen naar Mercuriusweg 2, 9482WL te Tynaarlo of een e-mail te
sturen naar in info@ikwiljouwautokopen.nl onder vermelding van 'recht om te vergeten'.
Dataportabiliteit
De gegevens van aanbieder c.q. verkoper kunnen door de c.q. verkoper in in
gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm worden opgevraagd via
info@ikwiljouwautokopen.nl. Het gaat vanzelfsprekend om de ‘eigen’ data van de aanbieder,
die hij of zij zelf verstrekt heeft.

Uitschrijven taxatie service
Onderaan het door NVDDK per e-mail gestuurde aan(bod) of een herinnering hiervan treft
de aanbieder een link die gebruikt kan worden om zich uit te schrijven van onze taxatie
service. Aanbieder kan ook telefonisch of middels een e-mailbericht een verzoek tot
uitschrijving indienen. Dit kan via het e-mailadres info@ikwiljouwautokopen.nl.
Verstrekte gegevens aanbieder
Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden
waarop NVDDK het aanbod en of de overeenkomst heeft gebaseerd. NVDDK mag het door
Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen tot ons schriftelijk een
nieuw adres is medegedeeld. Indien het door NVDDK verstrekte advies of andere
mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt
te zijn, komt dit geheel voor risico van aanbieder en blijft een eventueel gesloten
(koop)overeenkomst geldig.
Verzoek tot review
NVDDK kan u uitnodigen een review te schrijven over onze dienstverlening via Trustpilot, u
bent uiteraard niet verplicht om deze te schrijven. We zijn benieuwd naar de meningen van
onze klanten en behouden het recht om de reviews ook op Ikwiljouwautokopen.nl te
plaatsen. Door het schrijven van een recensie geeft u NVDDK toestemming de recensie op
Ikwiljouwautokopen.nl te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we daarnaast
recht om de beoordelingen te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen.
Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons
op via info@ikwiljouwautokopen.nl. U kunt ook schriftelijk uw klacht sturen naar
Mercuriusweg 2, 9482WL te Tynaarlo. Mocht u er onverhoopt niet uitkomen met NVDDK,
dan heeft u het recht om een kant in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit
Persoonsgegevens) .

