Autoschadeformulier.nl
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PRIVACYBELEID

Privacy
Autoschadeformulier.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar
bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld.

Registratie gegevens
U kunt deze website bezoeken en gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens door ons
worden opgeslagen en verwerkt. Pas wanneer u een schade meldt via onze SchadeApp of
ander aangesloten online systeem vragen wij gegevens benodigd voor een digitaal
schadeformulier. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de acceptatie van het digitale
schadeformulier door verzekeraars/gevolmachtigden/tussenpersonen. U bepaalt zelf of en
wanneer deze gegevens worden verstrekt aan deze of andere partijen.

Daarnaast worden uw gegevens verwerkt voor het onderhouden van contact en voor het
toesturen van eventuele wijzigingen in de SchadeApp of de afhandeling. Wij trachten onze
diensten zoveel mogelijk af te stemmen op basis van uw behoefte en wensen.

Inzage gegevens
Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, dan kunt u per e-mail contact met ons
opnemen. Wij sturen u dan per e-mail een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons
geregistreerd zijn.

Surfgedrag
Wij houden algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te
richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of
aanbiedingen te ontwikkelen.
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Cookies
Bij gebruik van Autoschadeformulier.nl verzamelen wij informatie over het gebruik van de
website door middel van cookies.

De cookies die het navigeren door de website van Autoschadeformulier.nl
vergemakkelijken, kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Aangezien iedere browser
anders is, verwijzen we u naar het help-menu van uw browser. Of kijk bij deze uitleg van de
consumentenbond. Indien u deze cookies uitzet, kunt u helaas niet altijd van alle
mogelijkheden van Autoschadeformulier.nl gebruik maken.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser
waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of
browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Autoschadeformulier.nl aangepast worden. Deze
aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites en/of Apps staan
vermeld. Wij adviseren daarom het privacybeleid regelmatig te bekijken.
Dit document is laatst aangepast op 30/05/2016.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u daarvoor
terecht bij info@Autoschadeformulier.nl of contact opnemen met:

Autoschadeformulier.nl
Postbus 3009
CA Rotterdam
T: 088 - 6643862
E: info@Autoschadeformulier.nl
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