
 PRIVACY-STATEMENT 

SchoppersMultiservice heeft als kernactiviteit het aanbieden van diensten tevens online 
verkoop van motoren & onderdelen. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij 
persoonsgegevens.  

Onze contactgegevens zijn: 
E-mail
Website
Adres

: info@schoppersmultiservice.nl 
: http://www.schoppersmultiservice.nl 
: Steengroeveweg 48, 7101 PH Winterswijk

Waarom dit statement? 

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij 
moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over 
de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en 
welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u 
hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.  

Soorten gegevens 
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: 

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.  

Doelen van de verwerking van gegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming: 

- het uitvoeren van een opdracht;  
- het verwerken van een bestelling;  
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;  
- het versturen van eventuele nieuwsbrieven of aanbiedingen.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 
Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens:  

- het uitvoeren van een overeenkomst voor het verwerken van een online product of een
digitale dienst  

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een jaar. Na een jaar worden uw gegevens verwijderd 
uit onze database. 

Informatie, wijziging en bezwaar 
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u 
altijd contact met ons opnemen.  

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: 

- of wij uw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;  
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw
verzoek;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.  



Beveiliging van uw gegevens  
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen.  

Verstrekken van gegevens aan derden  
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons 
daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Wijzigingen van de Privacy statement 

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u 
steeds het meest actuele statement.  

Klachtrecht  

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw 
rechten als klant? Neem dan contact met ons op.  




