Privacy beleid TripManager.nl
Algemeen
TripManager bedankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten.
TripManager hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In het
proces van Auto-op-Afroep zijn deze persoonlijke gegevens echter essentieel en vormen zij de
basis voor het leveren van ons product.
U registreert zich als klant bij TripManager B.V. De huurauto’s voor het product Auto-op-Afroep
worden geleverd door een externe autoverhuurleverancier welke op haar beurt de huurauto
levert aan de klant van TripManager. De betaling geschiedt tussen de klant en TripManager
B.V.
Accorderen
Door u te registeren bij TripManager en gebruik te maken van de diensten van TripManager
gaat u akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik uw persoonsgegevens zoals
uiteengezet in dit privacy beleid.
Het gebruik van persoons gerelateerde gegevens
TripManager gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:
 U de mogelijkheid bieden om een account aan te maken waarmee u auto’s kunt
afroepen.
 Het afhandelen van uw betaling.
 Uw verzekering van het voertuig. De autoverhuurder welke de huurauto inzet voor
uw gebruik stelt eisen aan correct registreren en beheren van uw
persoonsgegevens.
 U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
 U te kunnen informeren over nieuws, aanbiedingen en producten.
Het doorgeven van persoons gerelateerde gegevens
TripManager deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. TripManager blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
TripManager registreert geen bijzonder persoonsgegevens met betrekking tot geloof,
levensovertuiging, gezondheid, afkomst, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.
TripManager 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 je er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via team@tripmanager.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Websitebezoek
TripManager gebruikt alleen technische en functionele cookies. 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. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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.
Nieuwsbrief
U kunt zich op onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. De benodigde gegevens voor
deze aanmelding worden alleen voor de nieuwsbrief gebruikt, voor zover u niet akkoord gaat
met verdergaand gebruik. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de ontvangst
van de nieuwsbrief.
Beveiliging
TripManager neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via team@tripmanager.nl
Contact
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u stellen per:
M: team@tripmanager.nl Postbus: Postbus 1394 2130 EL Hoofddorp T:+31(0) 85 489 77 55

