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Gegevensbescherming Informatie Carsouk.nl
De website Carsouk.nl (“Carsouk”, “aanbod” of “platform”) is beschikbaar gesteld door
Carsouk.nl., wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder Chahed el Boustati(”
Carsouk.nl “, “wij” of “ons”) als verantwoordelijke persoon in de zin van de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming.
De volgende gegevens informeren u welke persoonlijke gegevens wij verzamelen wanneer u
Carsouk.nl gebruikt en hoe we deze gegevens te verwerken. U kunt deze
gegevensbeschermingsinformatie op elk gewenst moment bekijken via het gedeelte “
Privacy ” van de website.
1. Welke gegevens verwerkt Carsouk.nl?
Crasouk.nl is een platform voor leveranciers en geïnteresseerde partijen van voertuigen en
bijhorende diensten, zoals bijvoorbeeld occasion inspectie en advies op locatie. In principe kunt u
onze website bezoeken zonder u te registreren en ons actief persoonlijke gegevens te verstrekken. In
dit geval verzamelen we alleen de volgende gegevens:
•Bestandsnaam van de pagina of het bestand of de informatie die u invoert (bijvoorbeeld
queryparameters in de URL)
•Bestandsnaam van de pagina van waaruit de huidige pagina of het bestand werd opgevraagd
•Datum en tijdstip van het verzoek
•Hoeveelheid overgedragen gegevens
•Toegangsstatus (pagina overgedragen, pagina niet gevonden, etc.)
•Type en besturingssysteem van de gebruikte webbrowser
•IP-adres van de klant en, indien van toepassing, de domeinnaam of de naam van de
internetprovider
•Statistieken over paginaweergaven, verkeersgegevens en advertentiegegevens (elk via cookies - zie
hieronder onder cookies)
1.1 Registratie met Carsouk.nl
Als u besluit actief te handelen op onze marktplaats, is registratie vereist, waarbij wij de volgende
gegevens van u verzamelen:
Als een privé-verkoper : e- mailadres en wachtwoord, voornaam, achternaam, straat- en
huisnummer, postcode en stad, netnummer en telefoonnummer
Als een commerciële verkoper : Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer (optioneel)
Fax (optioneel). Evenals contactpersoon voor contractvragen, afwijkend factuuradres, afwijkend
zakelijk adres, indien geregistreerd
Als aanvrager/potentiële koper : e-mailadres en wachtwoord, aanspreektitel, achternaam,
voornaam, postcode, huidig voertuigbezit, klanttype (privé / commercieel)

1.2 Gegevens die u invoert op Carsouk.nl
Afhankelijk van welke functie u gebruikt op het platform, verzamelen wij verdere gegevens die u op
ons platform invoert. U bent niet verplicht om de informatie te verstrekken maar zonder deze
gegevens kunt u de betreffende functie mogelijk niet gebruiken. We informeren u over gegevens die
we verzamelen in verband met uw gebruik van het platform hier.
Als gebruiker van de voertuigzoekfunctie: informatie over het type voertuig ( merk, model, prijs,
eerste registratie, kilometerstand, prestaties, voertuigconditie en vergelijkbare gegevens)
Als gebruiker van de functie Verkoop / Adverteren : informatie over het aangeboden type voertuig
(voertuigtype, fabrikant, type, model, prijs, kilometerstand, prestaties, staat van het voertuig, foto's
en vergelijkbare gegevens), en over de advertentie (duur).
Als gebruiker van contactformulieren : aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer en andere contactgegevens.
Als abonnee van nieuwsbrieven en mailings: e-mailadres en, indien gegeven door registratie als
aanbieder, de voor- en achternaam van de begroeting, verdere gegevens, zoals postcode voor het
tonen van de lokale aanbiedingen, evenals verdere personalisatie op basis van het gedrag van
consumenten (bijv. zoekgeschiedenis , advertentie-inhoud) ; Om onze nieuwsbrief optimaal te
kunnen ontwerpen volgens uw interesses en wensen, worden de klikken op de links in de emailnieuwsbrief geregistreerd en opgeslagen.
Als deelnemer aan wedstrijden en in het kader van online enquêtes: we registreren de aanhef, vooren achternaam en e-mailadres voor het doel van de loterij.
Als deelnemer aan gebruikerstests, aangeworven via online enquêtes: Wij registreren de aanhef,
voor- en achternaam en e-mailadres met het doel contact op te nemen.
Als gebruiker van online professionele verkopersregistratie : aanspreektitel, voor- en achternaam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, mobiel
telefoonnummer (optioneel), fax (optioneel). Evenals contactpersoon voor contractvragen, afwijkend
factuuradres, afwijkend zakelijk adres.
Als een gebruiker van de exclusieve aanbieding van de verkoper : aanbieding van tekst, einddatum
van de aanbieding.
Als gebruiker van de e-mailadministratie voor verkopers : aanspreektitel, functie, voornaam,
achternaam, e-mailadres, meldingstype.
Als gebruiker van verschillende diensten: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer en andere contactgegevens.
Als deelnemer aan online enquêtes als autobedrijf:
• De evaluatie van onze enquêtes wordt altijd geanonimiseerd.
• Echter, voor kwaliteitsgarantiedoeleinden of voor speciale analyses van specifieke klantengroepen
(bijvoorbeeld de vergelijking van klanten die verschillende producten hebben geboekt), kan een
mapping van de antwoorden van een enquête op persoonlijke informatie, zoals contractgegevens of

productgebruiksgegevens, worden uitgevoerd in individuele gevallen. De gegevens uit de enquêtes
worden ook in deze gevallen samengevoegd, dwz alleen geëvalueerd samen met de antwoorden van
andere deelnemers uit een klantengroep.
2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerkt Carsouk.nl uw gegevens?
We verwerken uw gegevens voornamelijk om het aanbod en de bijbehorende services en functies
voor u beschikbaar te maken. Bovendien vindt enige verdere verwerking plaats voor verdere
doeleinden, die we hieronder samen met de respectieve rechtsgrondslagen beschrijven. We
gebruiken onder andere verschillende methoden op het platform voor het analyseren van het
gebruik en voor het weergeven van online advertenties (beide ook met behulp van cookies).
Daarnaast verwerken we gegevens voor directe reclame via e-mail en voor beveiligings- en
vervolgingsdoeleinden.
2.1 Aanbod van de portal
We verwerken uw gegevens om het aanbod en de bijbehorende services en functies voor u
beschikbaar te maken. Bij gebruik van het contactformulier binnen de advertenties op ons platform,
worden de contactinformatie die door de geïnteresseerde partijen is ingevoerd, doorgegeven aan de
adverteerders.
We bewaren en verwerken de voertuiggegevens (voertuigtype, fabrikant, type, model, prijs, eerste
registratie, kilometerstand, prestaties, staat van het voertuig, VIN,…) ten behoeve van statistische
evaluaties en de publicatie ervan na de duur van de advertentie.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geïnteresseerde partijen kennis nemen van uw
aanbiedingen / advertenties, verspreiden wij soms ook advertenties via samenwerkende autouitwisselingen / websites. Dit houdt in dat we uw gegevens doorgeven aan de samenwerkende autouitwisseling / website zoals publiekelijk wordt weergegeven in de advertentie. We sturen uw
advertenties ook per e-mail naar geïnteresseerde partijen die zich hebben aangemeld voor een
zoekopdracht en uw advertenties delen op sociale media (bijv. Facebook).
In sommige gebieden stellen we u in staat om de services op ons platform te evalueren door partneren externe bedrijven als oriëntatiehulp voor andere gebruikers. Voor dit doel zullen we u een e-mail
sturen met het verzoek om een dergelijke beoordeling in te dienen.
Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en
verwerken van contractuele relaties die zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor het verzenden van
facturen of voor het maken van contact in geval van problemen die zich voordoen.
Deze processen worden uitgevoerd op basis van wettelijke voorschriften die ons in staat stellen om
persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor het gebruik van een dienst of de
uitvoering van een contract (artikel 6 lid 1 b) GDPR), of omdat Carsouk.nl een overheersend legitiem
belang om het gebruik van het platform zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken (artikel 6, lid 1 f)
GDPR). In sommige gevallen verkrijgen we ook uw toestemming voor gegevensverwerking (artikel 6
lid 1 a) GDPR).

2.2 Statistische evaluaties en vraaggerichte ontwerpen (cookies)
Wanneer gebruikers zoeken binnen ons aanbod, maken we gebruiksprofielen aan met
pseudoniemen voor statistische evaluatie en het verbeteren van het ontwerp voor het zoeken in het
aanbod. Deze processen worden uitgevoerd op basis van wettelijke voorschriften die toelaten dat
persoonsgegevens worden verwerkt, omdat Carsouk.nl een overheersend legitiem belang heeft in
een op behoeften georiënteerd ontwerp dat is afgestemd op gebruiksgewoonten en de statistische
evaluatie van ons aanbod ( artikel 6, lid 1 f) ) GDPR). In sommige gevallen vragen we ook uw
toestemming (artikel 6, lid 1 a) GDPR).
Hiervoor gebruiken we zogenaamde cookies, oftewel alfanumerieke identificatiekarakters die we via
uw webbrowser naar uw computer verzenden. Ze laten onze systemen tijdelijk uw browser van
anderen onderscheiden. Aan de ene kant sturen we u zogenaamde permanente cookies, met behulp
waarvan we de door u ingevoerde applicatiecriteria in onze autodatabase noteren en opslaan voor
onze interne evaluaties.
Aan de andere kant gebruiken we zogenaamde sessiecookies, met behulp waarvan u een sessie-ID
ontvangt voor de duur van een bezoek aan onze pagina's, waardoor wij u als een bepaalde
(anonieme) gebruiker kunnen herkennen. Dit stelt ons in staat continuïteit voor u te creëren tijdens
uw bezoek en om bijvoorbeeld te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. De
sessiecookie en uw sessie-ID worden aan het einde van uw bezoek aan onze site verwijderd.
Als u deze procedure wilt voorkomen, kunt u dit doen door de cookie te deactiveren. De helpfunctie
in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u uw browser instelt zodat deze niet langer
cookies accepteert of slechts in beperkte mate cookies accepteert. Daar leert u ook hoe u uw
browser zo kunt configureren dat deze u informeert wanneer een cookie wordt "aangeboden" op uw
computer. Helaas kunt u de functionaliteit van onze website alleen volledig gebruiken en ervaren
met een geactiveerde cookie-acceptatie.
We raden u daarom aan om de cookiefunctie van uw browser ingeschakeld te laten wanneer u onze
pagina's bezoekt. We raden u ook aan om u altijd volledig uit te loggen nadat u klaar bent met het
gebruik van een computer die u met anderen deelt en van wie de browser zo is ingesteld dat de
computer cookies accepteert. Als u geen cookies accepteert, is het helaas niet mogelijk om u te
voorzien van alle diensten en diensten van het platform.
Voor de bovengenoemde doeleinden van statistische evaluatie en het vraaggerichte ontwerp van ons
aanbod, gebruiken we - tenzij u bezwaar hebt gemaakt - verschillende procedures..

2.3 Online adverteren
De reclame op onze websites is geoptimaliseerd voor u door middel van het verzamelen en
verwerken van uw online gedrag in relatie met voorspelde interesses. Hiertoe worden cookies
gebruikt, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en herkenning mogelijk maken,
maar geen persoonlijke identificatie van uw persoon toestaan.
We verzamelen gegevens over uw activiteiten op onze website (bijv. Geklikte reclamebanners,
bezochte subpagina's, gemaakte zoekopdrachten, enz.). Deze gegevens worden namens Carsouk.nl
door derden gebruikt door middel van een anoniem gebruikersnummer voor het weergeven van
inhoud en advertenties in overeenstemming met uw interesses.
Deze processen worden uitgevoerd op basis van de wettelijke bepalingen die toelaten dat
persoonsgegevens worden verwerkt, omdat Carsouk.nl een overheersend legitiem belang heeft bij
het herfinancieren van de investeringen voor de exploitatie van het portaal via advertenties ( artikel
6, lid 1 f) GDPR) . In sommige gevallen vragen we uw toestemming voor het plaatsen en het gebruik
van de cookies (artikel 6, lid 1 a) GDPR).
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, combineert Carsouk.nl de verplaatsingsgegevens op de
websites en mobiele apps van Carsouk.nl (pagina's geopend, inhoud waarop is geklikt enz.) en
gegevens van andere diensten die op deze websites / apps worden gebruikt met uw
registratiegegevens om u interessante reclameaanbiedingen te laten zien op deze websites / deze
mobiele apps (artikel 6, lid 1 a) GDPR).
Voor de levering van online advertenties op basis van gebruik gebruiken we - als u geen bezwaar
hebt gemaakt - verschillende exploitanten van advertentienetwerken.
2.4 Deelknoppen
Onze website maakt gebruik van zogenaamde "deelknoppen", die plug-ins zijn van verschillende
sociale netwerken, namelijk Facebook, Google+, LinkedIn, Tumblr en Twitter. Deze deelknoppen
worden niet gebruikt om informatie over uw bezoek aan onze website te delen met de sociale
netwerkexploitant. Alleen wanneer u op de respectieve deelknop klikt, wordt u naar de pagina van
de netwerkoperator geleid. De exploitant van het respectieve sociale netwerk is verantwoordelijk
voor de bijbehorende gegevensverzameling en -gebruik. Raadpleeg het privacybeleid van de
netwerkoperator voor meer informatie.
2.5 Direct adverteren per e-mail
Om u de meest uitgebreide service te bieden die mogelijk is, gebruiken wij uw gegevens ook om u
passende aanvullende informatie van onze eigen of derde partijen te sturen in verband met alle
diensten, bijvoorbeeld voorgenomen aankoop, inspecties en adviezen en de overige diensten van
Carsouk.nl.
Wij kunnen deze marketing e-mails alleen naar u toesturen indien we uw toestemming hebben
verkregen of als u een bestaande klant bent en u heeft geen bezwaar gemaakt tegen het sturen van
deze marketing e-mails op het moment dat wij uw e-mail adres verkregen.
Deze verwerking gebeurt op basis van wettelijke voorschriften die toelaten dat persoonsgegevens
voor directe reclamedoeleinden worden verwerkt, omdat Carsouk.nl hier een overwegend legitiem
belang bij heeft en in uitzonderlijke gevallen kan onredelijke pesterij niet worden aangenomen
(artikel 6, lid 1, onder f) GDPR ).

Als u dergelijke e-mails niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden, door een email te sturen naar info@carsouk.nl.
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, zal Carsouk.nl uw e-mailadres verwerken voor reclame in
verband met voertuigen, aankoop en -verkoop van voertuigen, producten voor potentiële kopers van
voertuigen, en andere diensten en producten.
2.6 Beveiliging en bescherming tegen misbruik
Uiteindelijk gebruiken we de gegevens van alle deelnemers om effectief misbruik in het kader van
onze automarkt tegen te gaan in het belang van eerlijke gebruikers en om onze klanten te
beschermen tegen schade in deze gevallen.
Deze processen worden uitgevoerd op basis van wettelijke voorschriften die ons in staat stellen
persoonsgegevens te verwerken ter bescherming tegen misbruik en juridische vervolging en omdat
Carsouk.nl een overwegend rechtmatig belang heeft bij de verwerking om de functionaliteit, de
operabiliteit en veiligheid van het aanbod te garanderen (artikel 6, lid 1 f) GDPR ).
2.7 Klantenservice
Carsouk.nl Customer Service beantwoordt dagelijkse serviceverzoeken van klanten van commerciële
handelaars, particuliere klanten en geïnteresseerde partijen. Persoonlijke gegevens van klanten
worden verzameld en verwerkt. Persoonlijke gegevens worden verzameld door klanten die het
indienen bij ons via een contactformulier op de website of door contact met ons op te nemen via email, telefoon of chat. We verzamelen de gegeven gegevens met het oog op een duidelijke
klantenverificatie en voor een snelle afhandeling van de klantvragen. Omdat we voortdurend onze
services voor onze klanten willen verbeteren, kunnen de gegevens anoniem worden beoordeeld. Alle
gegevens worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt en worden niet doorgegeven aan
derden.
3. Aan welke begunstigden geven wij uw gegevens door?
Het kan voorkomen dat we uw gegevens ook doorgeven aan andere ontvangers binnen het kader
van de in lid 2 genoemde doeleinden, omdat ze daar al in detail worden genoemd. Als onderdeel van
de aanbieding van het aanbod en de bijbehorende functies en services, geven we uw gegevens door
aan leveranciers en geïnteresseerde partijen van auto's.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens
ook aan derden bekend te maken, bijvoorbeeld als onderdeel van overheidsmaatregelen. In het
geval van een klacht over misbruik van de Carsouk.nl-marktplaats, is dit een voorwaarde voor het
doorgeven van gegevens aan andere gebruikers dat er gegronde en gedocumenteerde aanwijzingen
zijn voor misbruik.

3.1 Doorgeven aan overheidsinstanties, benadeelde partijen en voor juridische procedures
Als het nodig is om illegaal of oneigenlijk gebruik van Carsouk.nl te verduidelijken of voor juridische
vervolging, zullen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de wetshandhavingsautoriteiten
en, indien nodig, naar benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er aanwijzingen zijn voor
illegaal of grof gedrag. Een openbaarmaking kan ook plaatsvinden als dit dient om
gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen. We zijn ook wettelijk verplicht om
op verzoek informatie aan bepaalde overheidsinstanties te verstrekken..
3.2 Overdracht in de context van bedrijfstransacties
Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kan de structuur van ons bedrijf veranderen naarmate de
rechtsvorm verandert, dochterondernemingen, onderdelen van bedrijven of componenten worden
gevestigd, gekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties kan klantinformatie bekend worden
gemaakt aan de verkrijger of rechtsopvolger, samen met het deel van het bedrijf dat moet worden
overgedragen. Wanneer persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven voor zover hierboven
beschreven, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met deze
gegevensbeschermingsinformatie en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zal worden gedaan op basis van wettelijke
voorschriften. Dienovereenkomstig wordt deze gegevensverwerking gerechtvaardigd door het feit
dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract voor het gebruik van
Carsouk.nl, of (2) Carsouk.nl een legitiem belang heeft bij het doorgeven van de gegevens voor
administratieve doeleinden of de verwerking noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting waaraan Carsouk.nl is onderworpen.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We verwijderen of maken uw persoonlijke gegevens anoniem zodra ze niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor we ze verwerken in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen. De
werkelijke opslagperiode is afhankelijk van hoe u ons aanbod gebruikt.
Als u zich niet bij ons hebt geregistreerd, slaan we uw persoonlijke gegevens op voor de duur van het
gebruik van ons aanbod plus een periode tot 14 dagen waarin we back-upkopieën bewaren na
verwijdering, voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of om
beweringen te beveiligen, te doen gelden of af te dwingen.
Als u zich bij ons hebt geregistreerd, slaan we uw persoonlijke gegevens op voor de duur van uw
registratie en verwijderen deze zodra u uw gebruikersaccount verwijdert. We bewaren echter een
back-up van uw gegevens gedurende een periode tot 14 dagen voordat deze definitief worden
verwijderd.
In het geval dat u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens ( bijv. met
het oog op reclame gebruik inclusief de bijbehorende profilering), zullen wij uw gegevens opslaan
totdat u uw toestemming intrekt.
Als we gegevens om juridische redenen moeten opslaan, wordt de verdere verwerking van de
betreffende gegevens beperkt in plaats van verwijderd.

5. Welke rechten hebt u als betrokkene?
Als gegevenssubject van de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op informatie over de
verwerkte gegevens, een recht op correctie van uw persoonlijke gegevens, een recht op verwijdering
van uw persoonlijke gegevens, een recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te
beperken. en een recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht
om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
In gevallen waarin de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. e of lit. f GDPR , of met het
oog op directe reclame, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met ingang van
kracht voor de toekomst.
5.1 Recht van bezwaar
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om
redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen de verwerking van uw persoonlijke
gegevens stopzetten nadat uw bezwaarschrift naar voren is gebracht, tenzij Carsouk.nl dwingende
redenen heeft die bescherming verdienen voor de verwerking die opweegt tegen uw interesses,
rechten en vrijheden, of de verwerking voor beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische
claims.
Onverminderd het bovenstaande recht van bezwaar, kunt u ook op elk moment bezwaar maken
tegen het verzamelen en verwerken van informatie over het gebruik van de e-mailnieuwsbrief.
Houd er rekening mee dat het verzenden van de nieuwsbrief wordt beëindigd met een bezwaar.
Stuur uw bezwaar tegen nieuwsbrieven en mailings naar: info@carsouk.nl
5.2 Herroepingsrecht
U kunt uw toestemming, die u ons zo nodig hebt gegeven, op elk moment intrekken met ingang van
de toekomst, zonder de legaliteit van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming
tot intrekking, te verminderen. U kunt uw herroeping sturen per e-mail naar info@carsouk.nl.
5.3 Recht op juiste en volledige gegevens
U hebt het recht om ons te verzoeken om eventuele persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren
als deze onjuist zijn. Bovendien hebt u het recht om ons te verzoeken uw gegevens in het kader van
art. 16 p. 2 GDPR - ook door middel van een aanvullende verklaring – aan te vullen, als deze
onvolledig zouden zijn.
5.4 Recht op annulering ("Recht op vergetelheid")
U hebt het recht om te verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens onder de
voorwaarden beschreven in Art. 17 GDPR. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op
annulering indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins zijn verwerkt en in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van
een bezwaar of een intrekking van de toestemming, het bestaan van een verplichting om te
schrappen krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, Carsouk.nl of de verzameling van
gegevens met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op
grond van art. 8 para. 1 GDPR.

5.5 Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken in overeenstemming met Art. 18
GDPR . Dit recht bestaat met name als u de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens betwist die
worden verwerkt door Carsouk.nl, voor de duur die de verificatie van de nauwkeurigheid vereist en
in het geval dat de gebruiker beperkte verwerking vereist in plaats van een bestaand recht op
verwijdering of van schrapping; verder in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de
doeleinden die door Carsouk.nl worden nagestreefd, maar de gebruiker ze nodig heeft voor het
uitoefenen of verdedigen van juridische claims en als de succesvolle uitoefening van een bezwaar
tussen Carsouk.nl en de gebruiker nog steeds wordt betwist.
5.6 Recht op informatie en klachten
U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie bij ons te vragen over de persoonsgegevens
die door Carsouk.nl met betrekking tot u worden verwerkt in het kader van Art. 15 GDPR.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
5.7 Recht op gegevensoverdracht
Als we gegevens verwerken die u ons hebt verstrekt, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens
over u te ontvangen in een gestructureerd, hedendaags en machinaal leesbaar formaat of om deze
gegevens te verzenden naar een andere verantwoordelijke persoon, indien wij uw persoonsgegevens
verwerken op de grondslag van toestemming of op de grondslag van noodzakelijkheid voor de
uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking met geautomatiseerde
middelen plaatsvindt.

6. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsinformatie
De diensten aangeboden door Carsouk.nl kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name om de
diensten en functionaliteiten van het platform verder te verbeteren. Dergelijke wijzigingen kunnen
ook van invloed zijn op het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Daarom kunnen we deze privacyinformatie van tijd tot tijd wijzigen. De huidige versie is beschikbaar op onze website onder het kopje
"Privacy". Informeer uzelf regelmatig over de huidige status van de
gegevensbeschermingsinformatie.

