Privacy Verklaring PRIVER
PRIVER respecteert uw privacy en behandelt de door u aan PRIVER overgedragen gegevens
vertrouwelijk en conform de voorschriften van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, de
AVG. In deze Privacy Verklaring leest u over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en
hoe daarmee veilig en vertrouwd wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens worden
opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw
rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De gegevens die PRIVER u verzoekt om aan te leveren, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van haar
dienstverlening. Wanneer PRIVER deze gegevens niet ontvangt, kan zij haar dienstverlening niet naar
behoren uitvoeren.
PRIVER behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer PRIVER dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de
rechten, eigendom of veiligheid van PRIVER te beschermen. Daarbij tracht PRIVER altijd uw recht op
privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsvoering
en/of wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.

Rotterdam, 1 januari 2022.

01. PRIVER

03. Ontvangers

PRIVER verzorgt privéchauffeursdiensten
binnen Europa. In het kader van de uitvoering
van de dienstverlening van PRIVER worden
(persoons-) gegevens verzameld van afnemers
en zakenrelaties. De verzameling, opslag en
verwerking van (met) deze gegevens is door
de AVG met waarborgen omkleed. Daarbij is
het van belang dat u weet wat er met uw
gegevens wordt gedaan en hoe u uw
voorkeuren kunt aangeven. Deze Privacy
Verklaring is een weergave van de wijze
waarop PRIVER met uw (persoons-) gegevens
omgaat.

Hostnet
De website (WordPress), de e-mailboxen en
back-ups van PRIVER worden gehost/zijn
ondergebracht bij Hostnet.
Als u contact met PRIVER opneemt via het
contactformulier op de website of via e-mail,
worden die betreffende mails opgeslagen op
de servers van Hostnet.

Indien u vragen heeft omtrent het gebruik van
uw gegevens door PRIVER, kunt u contact
opnemen: privacy@priver.nl

WordPress
De website draait op WordPress, de plugins
van WordPress worden door derden verzorgt
en back-ups van de website worden gehost bij
Hostnet. Gegevens die u achterlaat op de
website van PRIVER zijn op de servers van
WordPress Engine opgeslagen.

02. Doel gegevens

04. Opslagperiode

Er wordt voor een aantal doelen
persoonsgegevens verzameld door PRIVER. Zo
verstuurt PRIVER correspondentie naar haar
Afnemers en zakenrelaties en verzamelt zij
gegevens om de functie van haar website te
verbeteren. Deze verschillende doelen
worden hieronder nader toegelicht.

Uw gegevens worden door PRIVER nooit
langer bewaard dan nodig is voor het doel
waarvoor die gegevens zijn verzameld, tenzij
wettelijke regelgeving ons tot een langere
bewaartermijn verplicht.

Contact opnemen
Wanneer u elektronisch of op andere wijze
contact opneemt met PRIVER, worden uw
gegevens opgeslagen. Deze opslag duurt niet
langer dan strikt noodzakelijk is voor de
behandeling van de ten gevolge van dit
contact gevoerde correspondentie. Uw
gegevens zullen niet voor andere doeleinden
worden aangewend, dan die waarvoor u ze in
eerste instantie heeft verstrekt.

Er worden van uw persoonsgegevens geen
fysieke kopieën gemaakt door PRIVER. Uw
gegevens worden alleen beheerd, bewaard en
verwerkt binnen de eerdergenoemde
systemen en software van derden (hierna
kortweg te noemen: derden).
De persoonsgegevens die door PRIVER of door
eerder genoemde derden worden beheerd,
bewaard en verwerkt zijn alleen toegankelijk
via de software van deze derden. Deze derden
hebben hun eigen privacy verklaringen,
waarin zij hebben vastgelegd hoe zij omgaan
met de opslag en verwerking van (persoons-)
gegevens. Voor een goed begrip daarvan
verwijzen we u naar de websites van deze
derden, waarop u deze privacy verklaringen
kunt vinden en doornemen.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op de website
van PRIVER uw gegevens geanonimiseerd (dus
niet herleidbaar naar persoonlijke informatie)
verzameld. Deze verzameling heeft tot doel
om het functioneren van de website te
verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals
de duur van uw websitebezoek of de pagina’s
die u heeft bezocht.

05. Beveiliging

Uw bezoek aan de website van PRIVER wordt
beveiligd door een SSL-certificaat. Dit
betekent dat uw verbinding met de website
van PRIVER privé is. U herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de URL
van onze website.
Daarnaast is het domein van PRIVER
ondertekend met DNSSEC, een techniek die
zorgt voor extra beveiliging van surfgedrag
van de bezoekers van onze website. Hierdoor
wordt het bezoeken van onze website veiliger
en vertrouwder.
06. Uw Rechten
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw
gegevens, die bij PRIVER zijn opgeslagen, op
te vragen. Dit kunt u doen door een e-mail te
sturen naar privacy@priver.nl. U ontvangt dan
een overzicht van uw bij PRIVER opgeslagen
gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw
gegevens veranderd? U heeft het recht om uw
bij PRIVER opgeslagen gegevens te laten
aanpassen of verwijderen. De gegevens die u
heeft verstrekt voor het ontvangen van de
nieuwsbrief, kunt u aanpassen via de daarvoor
bestemde link onderaan elke mail, waarin de
nieuwsbrief wordt verzonden.
Recht op overdracht
Indien u overstapt naar een andere partij of
dienst, dan kunt u PRIVER verzoeken om de
bij haar opgeslagen gegevens over te dragen
aan die andere partij of dienst. PRIVER zal al
uw gegevens, die bij haar zijn opgeslagen,
overdragen aan die andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij PRIVER
worden vastgelegd? Dan heeft u het recht op
het laten wissen van uw gegevens. U kunt een
verzoek daartoe zenden naar PRIVER via
privacy@priver.nl

Recht op het indienen van een klacht
Indien u van mening bent dat PRIVER niet juist
omgaat met uw gegevens, kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt via deze link een klacht indienen.
Recht op beëindiging gegevensgebruik
(bezwaar)
Wilt u niet (meer) dat PRIVER uw gegevens
gebruikt? Dan heeft u het recht om PRIVER op
te dragen om gebruik te beëindigen. U kunt
PRIVER een verzoek daartoe zenden via
privacy@priver.nl. Denkt u eraan dat u bij dit
verzoek een kopie van uw id-bewijs toevoegt.
Let u daarbij op dat u een eventuele pasfoto,
de nummers onderaan het bewijs, het idbewijsnummer en het BSN-nummer
onleesbaar maakt. PRIVER streeft ernaar om
binnen veertien (14) werkdagen te reageren
op uw verzoek.
07. Plichten
PRIVER verwerkt persoonsgegevens op grond
van haar commercieel belang. Denk hierbij
aan het via e-mail aanbieden van diensten of
producten van PRIVER. PRIVER zal uw
gegevens nooit ongevraagd verkopen of
anderszins verstrekken aan derden. Mocht het
nodig zijn om uw gegevens aan derdenpartijen te verstrekken, dan zal PRIVER u
daarvoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming vragen.
08 Vragen
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze
privacyverklaring toch nog vragen?
Neem dan contact op met PRIVER via:
privacy@priver.nl

