AUTOSPORT.NL PRIVACYVERKLARING

Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze online privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over ons gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
Wie beheert de persoonsgegevens?
Stichting Autosport.nl is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze
gegevens.
Stichting Autosport.nl
Brederdodestraat 57
2042 BB Zandvoort
Nederland
KvK: nr. 57984700
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen alleen administratieve gegevens zoals naam en e-mailadres. Deze verwerking is noodzakelijk om je onze AUTOSPORT.nl nieuwsbrief te kunnen sturen via de mail. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen kun je jezelf eenvoudig afmelden via de regel onderaan elke
nieuwsbrief.
Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Jouw gegevens zijn uitsluitend bestemd voor verzending van onze nieuwsbrief en zullen in geen enkel geval worden verspreid aan derden.
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang,
openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
Wat zijn jouw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens. Om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te
corrigeren kun je een e-mail sturen naar info@autosport.nl vanaf het e-mail adres waarvan je deze informatie wilt weten. Wij zullen je verzoek
binnen 2 weken behandelen.
Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website extra interessant te maken, gebruiken wij op onze site cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op jouw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat je browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op
je computer en bieden ons de mogelijkheid om jouw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Je kunt je browser
zo instellen dat je over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat je in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het
gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien je geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze
website worden beperkt.
Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren persoonlijke gegevens zolang je ingeschreven blijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Mogelijk moeten we persoonlijke
gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Wij doen ons uiterste best om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en jou zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent jouw privacy.
Heb je toch nog vragen omtrent jouw privacy? Stuur jouw vraag dan naar info@autosport.nl.

