
 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  -  Privacyverklaring MOTORWERK 

Doel 

In deze privacyverklaring valt na te lezen hoe MOTORWERK omgaat met persoonsgegevens van 

klanten die gebruik maken van de webshop die MOTORWERK op haar website aanbiedt. 

Geldigheid 

Klanten die gebruik maken van de webshop van MOTORWERK verklaren zich akkoord met het 

privacybeleid van MOTORWERK op het moment dat de klant zich registreert op deze webshop. 

Het privacybeleid (dit document) kan eenvoudig worden gelezen voordat een klant zich wil 

registreren. 

Website van MOTORWERK 

De website van MOTORWERK is te vinden op www.motorwerk.nl en slaat geen gebruikersgevens op. 

Het onderdeel van deze website dat de webshopfuncties aanbiedt kent een registratie- en een 

aanmeldfunctie. Deze webshop is te vinden op www.motorwerk.nl/freewebshop.  

Dit gedeelte van de website slaat wel persoonlijke gegevens op. 

Tijdens de registratie worden enkel die persoonsgegevens gevraagd die relevant zijn voor de 

zakelijke transactie(s) en het per pakketdiensten toesturen van via deze webshop gekochte 

goederen. 

Cookies 

De hierboven beschreven website onderdelen maken geen gebruik van cookies. 

Persoonsgegevens en functie 

Voor de zakelijke transacties via de webshop aangegaan worden persoonsgegevens op een 

beveiligde server van MOTORWERK opgeslagen. 

De volgende persoonlijke gegevens worden tijdens de registratie door de klant opgegeven: 

• Aanmeldgegevens 

• Naam, adres, postcode, woonplaats, provincie (indien relevant) en woonland 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

Genoemd aanmeldgegevens omvatten een wachtwoord dat de klant kiest. Er dient aan bepaalde, 

duidelijk zichtbare voorwaarden te worden voldaan. Vervolgens wordt dit wachtwoord versleuteld 

opgeslagen op de beveiligde webshopserver van MOTORWERK. 

Een eenmaal geregistreerde klant kan altijd zijn of haar gegevens wijzigen en indien gewenst 

verwijderen. 

De enige persoon die toegang heeft tot de beveiligde database met deze persoonsgegevens is de 

webbeheerder van MOTORWERK.   



 

 

MOTORWERK gebruikt op een tweede, beveiligde server een boekhoudprogramma met 

facturatiesysteem.  

Daarin worden de volgende gegevens opgeslagen, als kopie van de in de webshop database 

opgeslagen gegevens: 

• Naam, adres, postcode, woonplaats en woonland van de klant 

• Telefoonnummer van de klant 

• E-mail adres van de klant 

Tijdens de verzendprocedure worden daarvan volgende gegevens bekend gemaakt aan de 

pakketdienst: 

• Naam, adres, postcode, woonplaats en woonland van de klant 

• E-mail adres van de klant. De pakketdienst gebruikt dit e-mail adres voor 

voortgangsmeldingen aan de klant 

De in het boekhoudsysteem staande klantgegevens worden niet aan andere personen of instanties 

doorgegeven, anders dan wettelijk bepaalde derde partijen, hier accountant en fiscus. 

Persoonsgegevens en veiligheid 

Alle persoonsgegevens zoals boven vermeld worden opgeslagen op sterk beveiligde servers van de 

providers die MOTORWERK daarvoor inhuurt. 

Nieuwsbrieven door MOTORWERK aan geïnteresseerden verstuurd 

MOTORWERK verstuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.  

Als een geïnteresseerd deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan zal deze persoon zelf initiatief moeten 

tonen en een eenvoudige aanmelding daarvoor zelf moeten uitvoeren.  

Bij deze aanmelding wordt de opgegeven naam en het opgegeven e-mail adres opgeslagen.  

Dit abonnement kan op elk moment worden opgezegd door abonnees. 

MOTORWERK verstuurt geen nieuwsbrieven aan niet geabonneerde geïnteresseerden. 

Verwijdering van persoonsgegevens 

In genoemde systemen kan door de klant of geïnteresseerde altijd zijn of haar gegevens worden 

verwijderd. 

Er is geen automatische verwijdering van deze persoonsgegevens vanwege de zakelijke relaties die 

met veel klanten een langdurig karakter hebben.  

Echter, na een opslagtijd van 5 jaar worden persoonsgegevens verwijderd. 

 

 

 


