
Privacy statement 

1. Identiteit van de onderneming :  

DriversDays online www.DriversDays.nl . 

2. Contactgegevens: 

info@DriversDays.nl 

DriversDays, Bemerdweg 3, 6621KN Dreumel (Nederland). Tel: 0031 6 21 81 10 06 

3. Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden; incl. bewaartermijnen. 

Indien u contact met ons opneemt via onze website/email zullen wij de gevraagde gegevens 

gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Als u verder geen business met ons doet 

verdwijnen deze gegevens na het lopende kalenderjaar +2 jaar van onze online pc. Na deze 

tijd wordt de email nog 5 jaar bewaard. 

Indien u bij ons inschrijft zullen uw inschrijfgegevens zoals hierboven bij “contact met ons 

opneemt” worden bewaard. Voor de stroomlijning van de trackday zullen wij uw naam, 

emailadres en telefoonnummer ook opnemen in een Excel bestand. Dit bestand is door 

maximaal 3 personen te benaderen. Deze Excels kennen de zelfde bewaar periode als de 

elektronische communicatie. Deze gegevens verdwijnen na het lopende kalenderjaar +2 jaar 

van onze online pc. Na deze tijd wordt de Excel nog 5 jaar bewaard. Uw vrijwaring wordt 

gebruikt voor de afhandeling van de trackday. Deze wordt normaliter na de volgende 

trackday vernietigd, uiterlijk gebeurt dit aan het einde van het betreffende kalender jaar. 

Echter als u op uw vrijwaring aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van onze 

activiteiten dan wordt uw emailadres bewaard tot wederopzegging van uw zijde. 

4. Wie kunnen bij uw persoonsgegevens 

U persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de kantoor medewerkers van DriversDays 

(3 personen). Echter indien u inschrijft via onze website kunnen ook de beheerders van onze 

website (best4U) bij u gegevens komen. Aan het einde van een lopend kalender jaar 

verwijderen wij uiterlijk alle ingevulde contact/inschrijf formulieren van onze website server. 

Voor de mailingen die wij versturen maken wij gebruik van Mailchimp, alleen uw emailadres 

is dan ook bij hen op de server bekend voor dit doel.  

5. U heeft op basis van de wet heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren 

of te laten wissen. Als u besluit tot het laatste zullen wij enkele van onze diensten niet meer 

aan u kunnen aanbieden. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien kunt u hiervoor een verzoek 

sturen naar info@driversdays.nl, graag in de onderwerpregel aangeven 

“persoonsgegevens”. Naast bovenstaande zaken heeft u ook het recht om bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u ook zenden naar 

info@driversdays.nl, graag in de onderwerpregel aangeven “bezwaar persoonsgegevens”. 

Tot slot kunt u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent 

over onze dienstverlening op het gebied van uw persoonsgegevens. Hoe u contact op kunt 

nemen met de autoriteit persoonsgegevens leest u op hun website:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

6. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat heeft u het recht deze toestemming in te 

trekken. U geeft deze toestemming voor onze mailinglist, op elke gezonden mail kunt u 

reageren dat u uit dit bestand wilt, dit gebeurt automatisch naar aanleiding van uw verzoek.  

7. Om aan onze trackdays deel te nemen hebben wij beschikking nodig over een 

geminimaliseerd aantal contact gegevens; alsmede informatie over het voertuig waarmee u 
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komt. Indien u een btw factuur wil zullen wij ook gegevens over uw bedrijf nodig hebben 

voor een correcte afhandeling. Als u niet akkoord gaat met deze minimale verstrekking kunt 

u zich niet voorinschrijven bij onze trackday. Op de trackday zelf bent u verplicht een 

vrijwaring in te vullen, het niet invullen van de daar gevraagde gegevens leidt tot het niet 

kunnen deelnemen aan de trackday. 

 


