
Privacystatement 

Inleiding 
CONTOURION B.V. respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en 
informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over 
u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe 
wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie 
aan u of anderen verstrekken. 

Waarom verzamelen wij informatie? 
Als u het garantiebewijs aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u 
verstrekte gegevens om: 

 Uw aanvraag af te handelen 

 De website van CONTOURION B.V. te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren 

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering 
ondersteunen, zoals fraudepreventie. En om u te informeren over andere producten en diensten 
van CONTOURION B.V.. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. 

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens 
CONTOURION B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens verzameld via deze website voor 
de volgende doeleinden: 

 Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten garantieovereenkomst en de hieruit 
voortvloeiende handelingen relatiebeheer, de aanvraag van het garantiebewijs e.d.. 

 Om de website van CONTOURION B.V. te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren.  

Beveiliging 
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en 
programma's adequaat beveiligd.  

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 
CONTOURION B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet 
toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of 
gerechtelijke bevelen, en handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen. 

Wanneer u zelf om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt (via telefoon, 
e-mail, internet of aan de balie) als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. 
Gegevens over uw gezondheid kunnen niet worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-
mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. 

Informatie stopzetten 
Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat schriftelijk 
laten weten, per brief of via het contactformulier op onze website. We zullen er dan voor zorgen 
dat wij u hiervoor niet meer benaderen. 

Adresseer uw brief aan: 

CONTOURION B.V. Klantenservice 
Nieuwstraat 16 
6431 KT Hoensbroek  



Gebruik persoonsgegevens stopzetten 
Als u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u 
persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen, 
per brief of via het contactformulier op onze website. 

Adresseer uw brief aan: 

CONTOURION B.V. Klantenservice 
Nieuwstraat 16 
6431 KT Hoensbroek  

Opgave van uw persoonsgegevens 
Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, 
wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u 
hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die van u 
worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken. 

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u per brief of via hetcontactformulier 
op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van 
bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. 

Adresseer uw brief aan: 

CONTOURION B.V. Klantenservice 
Nieuwstraat 16 
6431 KT Hoensbroek  

Vragen 
We vinden het vanzelf spreken dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u 
vragen over dit privacystatement of over de manier waarop CONTOURION B.V. omgaat met uw 
gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via via het contactformulier op onze website of per 
brief. 

Adresseer uw brief aan: 

CONTOURION B.V. Klantenservice 
Nieuwstraat 16 
6431 KT Hoensbroek  

Klachten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden 
via het contactformulier op onze website of per brief. 

Adresseer uw brief aan:  
CONTOURION B.V. Klantenservice 
Nieuwstraat 16 
6431 KT Hoensbroek  

Wijzigingen en datum 
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het 
actuele privacystatement vinden. 

Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 29 maart 2016. 

 


