
 

 

 

 

Privacyverklaring 

 
Bedrijf 

Autotechniek Hans Sloot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

Autotechniek Hans Sloot 

Aalsvoort 31 

7241 MA  LOCHEM 

tel. 0573-252837 

info@autotechniekhanssloot.nl 

www.autotechniekhanssloot.nl 

Functionaris gegevensbescherming:  

M. Sloot-Haselberg 

administratie@autotechniekhanssloot.nl 

 
Verwerking persoonsgegevens 
Autotechniek Hans Sloot verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en 

medewerkers. Dit zijn particulieren, ondernemers, medewerkers en bestuurders van bedrijven / 

stichtingen / verenigingen.  

De klant verstrekt deze  persoonsgegevens vrijwillig en zijn benodigd voor het uitvoeren van onze 

dienstverlening.  

Wij verwerken de onderstaande gegevens van particulieren, ondernemers, medewerkers en 

bestuurders van bedrijven / stichtingen / verenigingen 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Titel 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Kenteken  

- Chassisnummer / meldcode 

- Kilometerstand 



 

 

 

 

 

Van particulieren, ondernemers, medewerkers en bestuurders van bedrijven / stichtingen / 

verenigingen die op rekening betalen verwerken wij tevens de volgende gegevens: 

- IBAN / bankrekeningnummer 

- Factuurnummer 

Van het personeel dat bij Autotechniek Hans Sloot in dienst is, verwerken wij de volgende 

persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Burgerlijke staat 

- IBAN / bankrekeningnummer 

- Burgerservicenummer (BSN) 

 
Verwerkingsdoelen en grondslag 
Autotechniek Hans Sloot verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en relaties met de volgende 

doelen: 

- Leveren van diensten en goederen 

- Uitvoeren van reparatie(s) en onderhoud 

- Onderzoek / diagnose voertuig 

- Afhandeling van betalingen 

- Contact via telefoon, mail of app benodigd voor uitvoering van haar dienstverlening 

- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Voldoen aan wettelijke verplichting  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bewaartermijn 
Autotechniek Hans Sloot bewaart persoonsgegevens van klanten en leveranciers gedurende het 

contact en daarna conform de wettelijk toegestane termijnen. 

 

Op verzoek van een klant of leverancier kunnen persoonsgegevens ten alle tijde verwijderd worden. 

 

Autotechniek Hans Sloot bewaart persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten conform de 

wettelijk toegestane termijnen. 

 

Dataverlies 
Autotechniek Hans Sloot zal er alles aan doen om de gegevens van haar relaties veilig op te slaan. 

Wanneer Autotechniek Hans Sloot constateert dat er klantgegevens zijn ontvreemd, zullen zij de 

betrokken relatie(s) binnen 48 uur op de hoogte stellen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Autotechniek Hans Sloot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 

dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een 

verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autotechniek Hans Sloot blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.  

 

Cookies 
Autotechniek Hans Sloot gebruikt minimaal cookies of vergelijkbare technieken.  

Uitsluitend voor de gebruikerservaring van de bezoeker op de website. Deze gegevens worden  niet 

ingezien of bewerkt door Autotechniek Hans Sloot of derden.  

 

 

 

 

 

 


