
 

 

Privacy statement 

Hieronder vindt u het privacy statement van Gribus.  

In dit privacy statement leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens 

opgeslagen zijn en voor welke doelen de gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u 

ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die 

rechten. 

Doeleinden van gegevensverwerking 

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in het 

geval u een bestelling plaatst. We verwerken in het geval van een ritbestelling 

verschillende gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.  

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een rit, informatievoorziening , 

het versturen van nieuwsbrieven, het maken van afspraken via contact@gribus.net , contact 

met klantenservice/support. Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk 

dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers en monteurs.  

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de verwerking en voltooiing van een 

rit met de Gribus. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, 

heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt 

eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor 

dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele 

bewaartermijn) moeten worden vernietigd.  

Voorts verzamelt Gribus uw gegevens om webstatistieken te genereren om haar diensten 

en producten en de functionaliteit van de internetsite te verbeteren.  
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Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de 

doeleinden zoals genoemd hierboven. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen 

dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden 

verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor 

ons uitvoeren. 

Beveiliging en bewaarbeleid  

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende 

manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in 

het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorg en 

dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.  

Uw rechten  

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer 

het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van 

het cookie in kwestie mee te sturen. 

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in 

behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Google Analytics: 

De gegevens die Analytics op de website verzameld, zijn anoniem, dus niet verbonden aan 

uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard via 

Google Analytics. 

Internetsites van derden 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel 

van links met deze internetsite zijn verbonden.  

 

 

 

 



Contact opnemen met Gribus 

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van 

gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen 

via contact@gribus.net of op onderstaand adres: 

Gribus BV 

Rijksstraatweg 105  

2629 JE Delft 

 

Wijzigingen Privacy Statement  

Gribus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 

Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van 

deze wijzigingen op de hoogte bent  
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