
Dit is de privacyverklaring van NIWA Motorservice. In deze privacyverklaring 
informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die tijdens 
onze werkzaamheden worden verzameld. 

NIWA Motorservice is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden 
beschreven. Onze contactgegevens zijn: 

NIWA Motorservice 
Tulpenmarkt 1 
1821 PK Zwaagdijk 
0228-564000 
 
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op 
info@niwa.nl of per post op bovenstaand adres. 

Welke persoonsgegevens verwerkt NIWA en waarvoor? 
NIWA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende manieren. 

Facturatie 
NIWA verzamelt NAW-gegevens van klanten tijdens de verkoop van motoren en 
andere gerelateerde producten. Wilt u deze gegevens inzien of wijzigen kunt u 
contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Wij houden inzichtelijk welke 
aankopen u heeft gedaan. Zo kunnen wij u service op maat bieden en kunt u uw 
eigen facturen inzien op een later tijdstip. 

Rijbewijs kopie 
Komt u proefrijden op een van onze motoren? Dan maken wij een rijbewijskopie. Dit 
in verband met het verwerken van verkeersovertredingen en het tegengaan van 
diefstal. Indien u overgaat tot het aanschaffen van een motorfiets gebruiken wij uw 
geboortedatum en rijbewijsnummer ter controle bij het RDW.  

Nieuwsbrieven 
NIWA biedt een nieuwsbrief aan zodat u op de hoogte kunt blijven van updates 
omtrent NIWA. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-
mailadres, uw naam en klanttype. U kunt zich op ieder moment via een link in de 
nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij u uit de 
verzendlijst verwijderen. Uw gegevens worden gedeeld met partijen die ten behoeve 
van NIWA de verzending van nieuwsbrieven verzorgen. Wij hebben met deze 
partijen afspraken gemaakt ter waarborging van uw privacy. 

Cookies 
NIWA maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de 
kwaliteit en/of effectiviteit van de website. NIWA maakt daarbij gebruik van Google 
Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij 
het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan 
derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Meer informatie kunt u 
vinden in het privacy beleid van Google 
(https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en in het specifieke privacy beleid 
van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). 
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U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de 
cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op 
welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd 
wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt 
verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te 
verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken. 

Kentekengegevens 
Voor het bestellen van de juiste onderdelen vragen wij u de kenteken- en 
framenummergegevens met ons te delen. 

Uw privacy rechten 
Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot 
de verwerking van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, 
beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid). Voor de uitoefening daarvan 
kunt u per e-mail of per post een verzoek sturen naar ons sturen. Zie daarvoor de 
hierboven vermelde contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kan om 
aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen. 

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u 
van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt 
op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens 
aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de 
website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij 
raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele 
wijzigingen. 

Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat u akkoord gaat. 

Laatst gewijzigd: mei 2018 
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