
Privacyverklaring 

1. Verwerking persoonsgegevens 
1. BK Market Trailers kan gegevens die aan haar worden verstrekt voor de volgende 

doeleinden gebruiken: 

- Het informeren over de producten van BK Market Trailers; 
- Het behandelen van informatie aanvragen; 
- Het opstellen van verkoopcontracten voor de verkoop van producten; 
- Het informeren over het productieproces van de bestelde trailer. 

De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die 
verenigbaar zijn met de doelen zoals beschreven in lid 1. 

2. De gegevens die BK Market Trailers verwerkt zijn: 

- Uw NAW gegevens (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail 
adres); 

- Eventueel uw geboortedatum; 
- Eventueel uw bankrekeningnummer; 

1.3 BK Market Trailers verwerkt persoonsgegevens op basis van (één van) de volgende 
grondslagen: 

- U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens; 
- De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van 

een overeenkomst (een verkoopovereenkomst of service overeenkomst); 
- De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van 

een wettelijke verplichting (denk aan het overschrijven bij de RDW).  

2. Gegevens verstrekken aan derden 
Gegevens die door de betrokkene aan BK Market Trailers zijn verstrekt zullen niet aan 
derden worden doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel: 

- Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken; 
- Wanneer BK Market Trailers afspraken heeft met onderaannemers om de 

gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

BK Market Trailers geeft uw gegevens niet door aan personen, bedrijven of 
organisaties buiten de EU. 

3. Bewaartermijn 
BK Market Trailers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 
doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de 
persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.  

4. Beveiliging 
4.1  BK Market Trailers neemt passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden 
beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn 
er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) 
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 



2. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de 
techniek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua 
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen.  

5. Geautomatiseerde besluitvorming 
BK Market Trailers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de 
verwerking van persoonsgegevens.  

6. Rechten van de betrokkene 
6.1  De betrokkene heeft het recht de gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten 

verwijderen. Tevens kan de betrokkene de toestemming voor een bepaalde 
verwerking altijd intrekken. In voorkomende gevallen kan BK Market Trailers de 
betrokkene vragen zich hiervoor te legitimeren. Voor het inzien of indienen van een 
verzoek voor wijziging van uw gegevens kunt u contact opnemen met de 
verwerkingsverantwoordelijke binnen BK Market Trailers, de heer G.F. Pul, te bereiken 
op 0342-417559 of info@bkmt.nl 

2. BK Market Trailers handelt een verzoek van een betrokkene zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, af. Afhankelijk van de 
complexiteit en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee 
maanden worden verlengd. Als deze verlenging plaatsvindt, wordt de betrokkene 
daarover binnen een maand na de ontvangst van het verzoek geïnformeerd.  
Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien 
mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.  
 
Wanneer BK Market Trailers geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, 
deelt BK Market Trailers onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst mede 
waarom het verzoek niet wordt ingewilligd en informeert hij de betrokkene over de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep 
bij de rechter in te stellen. 

7. Klachten 
7.1 Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van BK Market  
  Trailers niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) 
  toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend 
  bij BK Market Trailers.  
7.2  Als een klacht naar de mening van betrokkene door BK Market Trailers niet correct is  
  afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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