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INFORMATIE GEGEVENSBESCHERMING

Dit is het privacy statement van LeaseMasters, gevestigd aan het adres Violier 8, 5361MR te Grave en
ingeschreven onder nummer 59659513 bij de Kamer van Koophandel.
LeaseMasters houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u
verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LeaseMasters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LeaseMasters verwerkt persoonsgegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of
wanneer deze direct aan ons verstrekt worden.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens.
•
•
•
•
•

Feitelijke persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit)
Contactgegevens (telefoon, emailadres)
Identificatiegegevens
Order- en contractgegevens om overeenkomsten uit te voeren
Informatie over de financiële situatie van onze klanten

Doeleinden
LeaseMasters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
•
•
•
•
•

Het afhandelen van zakelijke financieringsaanvragen, financieringsovereenkomsten en de betaling
daarvan
Het afwegen van belangen bij de uitvoering van overeenkomsten, om zowel onze gerechtvaardigde
belangen als die van derden (kredietinstellingen) te beschermen
Contact opnemen met klanten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Verzenden van onze nieuwsbrief
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Geautomatiseerde besluitvorming
LeaseMasters maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming bij het aangaan en
aanhouden van zakelijke relaties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LeaseMasters bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan contractuele en wettelijke
verplichtingen te voldoen. Op basis van wetgeving kan deze termijn 2 jaar tot 10 jaar bedragen.
Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening worden periodiek
gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
LeaseMasters verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De kredietverleningsbedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht zijn onderworpen aan het
bankgeheim. De overige dienstverleners (IT diensten, logistiek, telecommunicatie, advies) en
tussenpersonen die wij gebruiken kunnen ook gegevens ontvangen met het oog op deze doeleinden, mits
zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LeaseMasters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (te zien aan het slot-symbool in de browser)
om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van LeaseMasters te waarborgen. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@leasemasters.nl

Uw rechten
U heeft in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeaseMasters en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij LeaseMasters, via onderstaande contactgegevens.
Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.
LeaseMasters
Violier 8
5361MR GRAVE
Tel. +31 800 0580800
info@leasemasters.nl
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