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2. Wie zijn we?
Frédéric Koninckx bvba
Adres:
Prins Boudewijnlaan 9, Unit 9, 2550 Kontich
België
Phone: +32 (0)3 226 11 40
Email: info@lotuscars.be
Web: www.lotuscars.be

3. Waarom deze privacyverklaring?
Als verdeler van Lotus verwerken wij persoonsgegevens1 van verschillende websitegebruikers voor
verschillende doeleinden.
Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de verwerkingen van onze website en is bedoeld voor
alle bezoekers die gebruik maken van onze website.

1

Persoonsgegevens = alle gegevens of informatie die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden: naam, adres, IP-adres, nummerplaat, ….
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4. Wat doen we met uw persoonlijke informatie?
De verwerkingen van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:
Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van
onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk
afstemmen op uw wensen.
- Werkplanning regelen van de werkplaats. Het organiseren van afspraken voor herstellingen,
onderhouden, etc.
Welke
persoonsgegevens?

Hoe hebben we deze
gegevens verkregen?

Hoe lang?

Naar wie?

Uit contactformulieren
(contactgegevens, …)

Rechtstreeks
betrokkene

onbeperkt

Geen externe
communicatie

Functionele cookies

Rechtstreeks
betrokkene

Zie cookiebeleid

Geen externe
communicatie

Analysecookies

Rechtstreeks
betrokkene

Zie cookiebeleid

Geen externe
communicatie

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website,
kunnen de organisaties die instaan voor het bouwen en onderhoud van onze websites (Music &
Media) toegang hebben tot deze persoonsgegevens.

5. Uw rechten
U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem
hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.
Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.
Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1
maand weten hoe dit komt.
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Wat weten jullie over mij? Recht op inzage/kopie

U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en we kunnen u
in overzicht van de verwerking bezorgen.

6. Een vraag hierover? U wil uw rechten uitoefenen?
Neem dan contact met ons op via:
info@lotuscars.be of per post:
Frédéric Koninckx bvba
Prins Boudewijnlaan 9, Unit 9
2550 Kontich
België

