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Privacyverklaring  
 

Dossogne bvba hecht belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring 

regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van onze dienstverlening. Onder verwerking verstaan 

wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens.  Dit kan gaan over het verzamelen, wissen, opslaan, bewaren, 

raadplegen, archiveren of vernietigen van deze gegevens. 

 

We stellen alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en te handelen conform de General Data 

Protection Regulation (GDPR). Concreet zullen we het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens dan 

noodzakelijk te vragen of om deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren. 

 

1. Wie zijn we en wat doen we?  

 

Dossogne bvba is een bedrijf gespecialiseerd in onderhoud, herstellingen, aankoop en verkoop van personenwagens.  

 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

 

2.1 Welke gegevens verwerken we? 

 

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan aangaande een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk 

persoon.  De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn die gegevens die u ons meedeelt.  Wij verwerken enkel uw 

identificatiegegevens om opdrachten correct te kunnen uitvoeren, vlot met elkaar te kunnen samenwerken en te 

communiceren.  

 

Het betreft: 

• gebruikersgegevens zoals naam, voornaam, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 

bankrekeningnummer, kopie van uw identiteitskaart,… 

• technische gegevens die verband houden met uw voertuig zoals chassisnummer, nummerplaat, 

kilometerstand, … 

• lokalisatiegegevens indien van toepassing 

 

We gebruiken zowel functionele als analytische cookies op onze website om de gebruikservaring van de website te 

verbeteren.  

 

Wij gaan enkel over tot automatische gegevensverwerking indien u hiermee heeft ingestemd of wanneer  dit 

noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. kredietaanvraag). 

 

2.2 Wat doen we met deze gegevens? 

 

We gebruiken deze gegevens voor volgende doeleinden:  

 

• Verlenen of correct uitvoeren van de dienstverlening  

• Communicatie omtrent lopende projecten 

• Toesturen en gebruiken van feedbackformulieren om onze dienstverlening te verbeteren  

• Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en reglementeringen waaraan we onderworpen zijn 

• Voor betaaldiensten, om betalingen mogelijk te maken en te registreren  

• Facturatie en administratie 

• Voor doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. voor het versturen van onze digitale 

nieuwsbrief – max. 5 per jaar) 
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• Wanneer er een rechtmatig belang is bij de verwerking van persoonsgegevens, onder meer ter preventie en 

bestrijding van fraude, waarbij een evenwicht wordt bewaard tussen dit belang en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer.  

 

2.3 Waarom worden deze gegevens verwerkt?  

 

In eerste instantie verzamelen we deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor onze 

administratieve verplichtingen zoals het aanrekenen van diensten die aan de klant verleend werden of om onze 

wettelijk verplichte boekhouding te kunnen voeren.  Om de tevredenheid over onze diensten af te toetsen bevragen 

we klanten om deze te kunnen verbeteren. Hiervoor beroepen we ons naast de geldende wettelijk verplichting op het 

gerechtvaardigd belang. Tenslotte kunnen klanten en andere derden steeds vrijblijvend Dossogne bvba volgen via 

social media (Facebook en Linkedin).  

 

2.4 Hoe lang bewaren we deze gegevens?  

 

De verkregen persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Alle wettelijk verplichte 

informatie wordt 10 jaar bewaard.  

 

2.5 Geven we persoonsgegevens door? 

 

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij op basis van: 

 

• uw voorafgaande toestemming 

• de wettelijk verplichting (bv. aan de Nationale bank bij de toekenning van een krediet, Car-Pass, …) 

• samenwerking met onderaannemers indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten, waaronder 

ook de boekhouder waarmee wij samenwerken 

 

Hierbij gaan we ervan uit dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze op een veilige manier 

verwerkt wordt en de nodige maatregelen treft om deze gegevens te beschermen conform de GDPR-regelgeving. 

 

2.6 Rechten en uitoefening?  

 

Je hebt recht op:  

• inzage van je persoonsgegevens die wij verwerken,  

• het verbeteren van je persoonsgegevens, of vragen om beperkte verwerking,  

• het intrekken van je toestemming,  

• het verwijderen van je persoonsgegevens (hierbij dient in bepaalde gevallen steeds rekening gehouden 

worden met de wettelijk verplichte bewaartermijn),  

• het overdragen van je persoonsgegevens,  

• bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens,  

• klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je niet tevreden bent over de manier waarop er 

met je persoonsgegevens wordt omgegaan  

 

2.7 Vragen over uw rechten?  

 

Heb je vragen over je rechten en de uitoefening ervan?  Neem dan zeker contact met ons op!  

Dit kan telefonisch of door een mail te sturen naar administratie@garage-dossogne.be 


