Privacy statement
SuperTank is een handelsnaam van BOL Kreditank B.V.
SuperTank zal verder in dit document omschreven worden als BOL Kreditank B.V.

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt BOL Kreditank B.V. persoonsgegevens. In sommige
gevallen werkt BOL Kreditank B.V. daarbij samen met derden. BOL Kreditank B.V. vindt het van groot
belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door
BOL Kreditank B.V. dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houdt BOL Kreditank B.V. zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat BOL Kreditank
B.V.:
•
•
•
•
•

Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen
leveren of wanneer BOL Kreditank B.V. daar wettelijk toe verplicht is;
Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eist van partijen die in opdracht van BOL Kreditank B.V. persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van BOL Kreditank B.V. en
voor alle gebruikers van de website van BOL Kreditank B.V.. De medewerkers van BOL Kreditank B.V. zijn
verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke
gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele
overeenkomst.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe BOL
Kreditank B.V. uw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BOL Kreditank B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht - Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
Inloggegevens

•
•
•
•
•

IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@supertank.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deelname aan het
SuperTank Oranjespel
BOL Kreditank B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatie over het SuperTank Oranjespel.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
BOL Kreditank B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
BOL Kreditank B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten
en diensten afstemmen op uw behoefte.

