Privacyverklaring Buzz010
Buzz010 gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van
betrokkenen. Buzz010 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Gebruik van persoonsgegevens
Buzz010 kan persoonsgegevens verwerken, om één of meer van de volgende redenen:
 Je maakt gebruik van diensten van Buzz010;
 Je hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten;
 Je neemt deel aan onderzoek van Buzz010;
 Je levert diensten aan Buzz010.
Wij verwerken de volgende gegevens:




NAW-gegevens;
Telefoonnummer;
Emailadres.

Om Buzz010 te realiseren verwerken wij deze gegevens in onze database. De persoonsgegevens
worden opgeslagen op beveiligde servers. De gegevens zijn nodig om boekingen bij de vervoerder te
realiseren, te kunnen afstemmen over een busrit, te factureren, of om je op de hoogte te houden
van Buzz010. Als je ons persoonsgegevens verstrekt dan worden de gegevens die je ons toestuurt
bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van de email dat vereist voor de volledige
afhandeling.
Statistieken die wij bijhouden op onze site, zijn geanonimiseerd. Wij publiceren jouw gegevens niet
en ons cookiebeleid vind je hier.
Geven en intrekken van toestemming
Wij verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij je
daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij vragen bijvoorbeeld om toestemming voor het verzenden
van nieuwsbrieven, deelname aan een evaluatie of het maken van beeldmateriaal. Je kunt de
gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen via het hieronder genoemde
e-mailadres.
Wij informeren je via deze privacyverklaring over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden
verwerkt en bieden je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te
verwijderen.
Verstrekking aan derden
Buzz010 sluit overeenkomsten met externe partijen die persoonsgegevens kunnen inzien of
verwerken, om er zeker van te zijn dat ook zij persoonsgegevens beschermen en juist handelen.

Gegevens worden met derden gedeeld indien dit nodig is voor het boeken van ritten bij de
vervoerder, de administratie en facturatie van Buzz010.
Contact
Je kan te allen tijde inzicht verkrijgen in jouw gegevens. Ook kan je een klacht indienen over het
gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen. Indien er substantiële wijzigingen
plaatsvinden, kan deze privacyverklaring wijzigen. Dit wordt duidelijk vermeld op de website.
Voor vragen of informatie neem je contact op via info@buzz010.nl of 010 268 00 68.
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