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Privacy	statement	
 
Laatste gewijzigd op woensdag 16 mei 2018 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

RENT A PIN B.V. verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze 

persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten die u bij ons afneemt, en om aan 

wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beveiligd opslaan: 

• IP-Adres 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

Doel van de verwerking  

 

RENT A PIN B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van bestellingen 

• Voldoen aan de wettelijke verplichting op betaaldienstinstellingen 

• Fraude detectie 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

 

Deze persoonsgegevens worden, om aan de wettelijke verplichting te voldoen, onbeperkt 

bewaard.  

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ter beschikking gesteld of verkocht, tenzij 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen 

wij voor eenzelfde hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
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Cookies 

 

RENT A PIN B.V. gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy.  

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rap.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

 

RENT A PIN B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 


