Privacy & Cookie Statement
Business Lease Group B.V., haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde
ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Business Lease), gevestigd te Zeist en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30092741, respecteert de privacy
van haar klanten en de bezoekers van haar website.
Onze dienstverlening is transparant, persoonlijk en betrouwbaar. Daarom zijn wij voortdurend
op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel
mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Business Lease gaat daarbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat
elke verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Hiervoor hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van
onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen.
In onderstaand deel van de Privacy & Cookie Policy staat omschreven hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Privacy Statement
Via onze websites o.a. www.businesslease.nl en www.privatelease.com worden
privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens van groot belang. Middels deze policy verklaren wij dan ook
dat persoonlijke gegevens zorgvuldig door ons worden verwerkt en beveiligd.
Wbp
Bij de verwerking van persoonsgegeven houden wij ons aan de eisen zoals deze gesteld zijn
in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat wij:
- op een duidelijke wijze aangeven voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens
verwerken;
- bij de verzameling van persoonsgegevens ons alleen proberen te beperken tot de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- in het geval dat uw toestemming benodigd is voor de verwerking van de
persoonsgegevens, wij expliciet uw toestemming hiervoor vragen;
- ter bescherming van uw persoonsgegevens beveiligingsmaatregelen hebben
genomen. Daarnaast spannen wij ons tot het uiterste in dat onze partners
vergelijkbare privacy standaarden hanteren;
- u de mogelijkheid geven om uw recht uit te oefenen om Business Lease te verzoeken
om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of te
verwijderen.
In het kader van de Wbp is Business Lease Nederland B.V. de verantwoordelijke voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Om onze inspanningen te controleren op effectiviteit
in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij ons ook aangemeld
bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Wij zijn terug te vinden onder
nummer M1618910 voor privatelease.com.
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn uiteenlopende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.
Zoals eerder omschreven zullen wij ons te allen tijde tot het uiterste inspannen om uw
persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het doeleinde waarvoor wij uw
persoonsgegevens van u hebben verkregen. In het algemeen kan gesteld worden dat wij uw
persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
- het naar u toesturen van een nieuwsbrief cq. het op de lijst plaatsen van uw
gegevens met als doel het toesturen van een nieuwsbrief;
- u op de hoogte houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of
diensten;
- het voeren van de dienst (Private) Lease en alle daarmee samenhangende
processen en verwerkingen;

-

u al dan niet uitnodigen voor een gesprek of bijeenkomst, zoals een
sollicitatiegesprek, etc..

Indien u geen informatie over de producten en diensten van Business Lease (meer) wenst te
ontvangen, kunt u dat eenvoudig aan ons melden door een email naar ons te sturen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Door het gebruik van onze website laat u direct bepaalde gegevens bij ons achter. Deze
gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Het kan ook zijn dat u persoonsgegevens separaat
naar ons toezendt via email. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming heeft gegeven.
Afhankelijk van of u enkel onze website heeft bezocht of dat u ook separaat een email heeft
verzonden aan ons, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam;
- Adres;
- Postcode + woonplaats;
- BSN;
- Telefoonnummer;
- Emailadres;
- IBAN;
- Kopie legitimatiebewijs;
- Salarisstrook;
- Bankafschriften;
- Gezinssamenstelling;
- Waarde van de auto;
- Leasetermijn.
Deze gegevens verzamelen wij met als doel om te kunnen beoordelen of u in aanmerking
komt voor de dienst (Private) Lease. Onderdelen van bovenstaande gegevens kunnen
gebruikt worden voor overige benoemde doeleinden.
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang tussen u en Business Lease een
klantrelatie bestaat c.q. de klantrelatie nog niet volledig is afgehandeld en wij mogelijk nog
contact met u dienen op te nemen. Indien u persoonsgegevens bij ons heeft aangeleverd met
als doel een klantrelatie op te starten, maar om welke reden dan ook deze klantrelatie niet is
ontstaan, dan zullen uw persoonsgegevens nog zolang worden bewaard als deze gegevens
nog benodigd zijn.
Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Indien het benodigd is om tot afhandeling van het beoogde doeleinde te komen, worden (een
deel van) de door uw verstrekte persoonsgegevens aan een derde partij doorgegeven. De
persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit op uw verzoek is en noodzakelijk is voor
de afhandeling van het beoogde doeleinde.
Verder zullen, zonder uw voorafgaande toestemming, de door u verstrekte
persoonsgegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor
de uitvoering van een gezamenlijke overeenkomst of wanneer de verstrekking van uw
persoonsgegevens ons wettelijk verplicht is.
Ten behoeve van de borging van een correcte verwerking van uw persoonsgegevens door
onze partners, wordt, indien nodig, een bewerkersovereenkomst met deze partners gesloten.

Cookie Statement
Wat is een cookie
De website(s) van Business Lease maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op uw PC, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen. Sommige
van deze cookies zijn nodig om de website voor u optimaal te laten werken. Andere cookies

helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk om u een betere gebruikservaring
aan te bieden.
Melding op onze website inzake cookies
Op het moment dat u onze website bezoekt, komt een melding in het venster waarin staat dat
u de cookies kunt accepteren. Tevens staat hier dat indien u niet expliciet de cookies
accepteert, maar wel gebruik maakt van de website dat wij ervan uit gaan dat u de cookies
accepteert. Indien u de cookies uitschakelt dan is dat te allen tijde een mogelijkheid. Bij dezen
willen wij u er wel op wijze dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat onze website hierdoor niet
optimaal meer werkt. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
Welke doeleinden hebben de cookies die gebruikt worden bij Business Lease
De informatie die door middel van cookies door Business Lease wordt verzameld, gebruikt
Business Lease voor de volgende toepassingen:
- Functionele doeleinden: om het navigeren voor u op de website(s) van Business
Lease te vergemakkelijken;
- Analytische doeleinden: om het gebruik van de Business Lease website(s) te
analyseren. Hiermee wordt geanalyseerd welke pagina’s op de website(s) veel
worden bekeken en waar veel foutmeldingen ontstaan. Deze informatie wordt
gebruikt om de website voor u optimaal te laten werken;
- Meten van media-inzet: om te meten hoeveel en welke advertenties aan u zijn
getoond en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt;
- Testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen aanpassingen aan de website(s)
van Business Lease worden doorgevoerd om beter aan de wensen en
gebruikservaringen van u als onze bezoeker te kunnen voldoen.
Overzicht van de cookies van Business Lease
Hier vindt u een overzicht van cookies die op de website(s) van Business Lease worden
vastgelegd.
Websites van derden
Dit Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare en/of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan, zoals wij dat doen. Bij
dezen willen wij u dan ook graag adviseren om te allen tijde de privacy- en cookieverklaringen
van andere websites hiervoor te raadplegen.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Met de door u aangeleverde of achtergelaten persoonsgegevens, via website dan wel op
andere wijze, gaat Business Lease uiterst zorgvuldig om. Wij hebben verschillende
technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en
applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en zijn onze
processen ingericht naar de vereisten zoals gesteld in de Wbp en door het CBP.
Wijzigingen in deze privacy- en cookie policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij
beschikbaar. Wij raden u aan om deze policy met regelmaat te raadplegen, zodat u bekend
bent met de wijzigingen.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u via onze website of op andere wijze aan Business Lease informatie hebt verstrekt,
kunt u ons een verzoek via email sturen om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan riskmanagement@businesslease.nl.
Vragen
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst naar aanleiding van deze privacy en
cookie policy, neemt u dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

