
PRIVACYVERKLARING 

DUTCH 
 

Airport Taxi Budget, gevestigd aan Maldenhof 302, 1106EZ, Amsterdam-Zuidoost is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

AVG 
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt 25 mei 2018 inwerking. 

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de nieuwe regels zo goed mogelijk te implementeren. 

Onderstaande verklaring is onderdeel van de nieuwe wetgeving. 

Privacyverklaring 
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te 

waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de 

verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens 

omgaan. 

 

Categorieën persoonsgegevens 
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij 

ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 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. 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

• NAW-gegevens; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Betalingsgegevens; 

• IP-adres 

 

Grondslag voor gegevensverwerking 
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een 

juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens 

verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze chauffeurs over 

actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.  

Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

 



Doeleinden gegevensverwerking 
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende 

doeleinden indien van toepassing: 

Algemene gegevens: Tijdens de website aanvraag vult u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer 

postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag te kunnen verwerken. 

Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren over uw aanvraag. 

Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden 

zijn over uw aanvraag/order. 

Betaalgegevens: Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de 

bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw aanvraag/order te kunnen 

koppelen. 

Uw IP-adres: Wanneer u een aanvraag plaatst dan wordt uw IP-adres opgeslagen, dit om fraude te 

voorkomen. 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen als u daar zelf toestemming 

voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat noodzakelijk 

is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat 

voorschrijft. 

 

Bewaartermijnen 
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring 

beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Aanvragen via 

website en e-mail worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij hanteren een fiscaal bewaartermijn van 10 

jaar. 

 

Beveiligingsmaatregelen 
Airport Taxi Budget 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 via info@airporttaxibudget.nl 

 

  



Uw rechten 
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt 

uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, wijzigen en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons 

verzoeken om uw gegevens voor de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om 

bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor 

de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een e-mail 

te sturen aan info@ airporttaxibudget.nl Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw verzoek, 

vragen en klachten per e-mail beantwoorden en/of te verwerken. Op grond van de privacywetgeving 

heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze 

verwerkingen van persoonsgegevens. 

 

Privacy information 
Airport Taxi Budget respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Airport Taxi 

Budget zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter 

beschikking stellen die zijn betrokken bij de planning, realisatie en verwerking van het vervoer. 

Airport Taxi Budget gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 

leveren: 

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om informatie over uw gebruikersaccount mede te delen. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen 

ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Airport Taxi Budget verkoopt uw gegevens niet. Airport Taxi Budget zal uw persoonlijke gegevens 

niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 

betrokken bij de planning, realisatie en verwerking van het vervoer. Onze werknemers en door ons 

ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

  



ENGLISH 
 

Airport Taxi Budget, located at Maldenhof 302, 1106EZ, Amsterdam-Zuidoost, is responsible for the 

processing of personal data as shown in this privacy statement. 

 

AVG 
The GDPR (General Data Protection Regulation) comes into effect on May 25, 2018. It goes without 

saying that we strive to implement the new rules as well as possible. The statement below is part of 

the new legislation. 

Privacy declaration 
Your privacy is respected by us. We strive to guarantee your privacy as well as possible and will treat 

the information you provide to us confidentially. When processing personal data, we observe the 

applicable laws and regulations in the field of privacy. In this privacy statement we inform you about 

the way in which we handle your data. 

 

Categories of personal data 
By using the website and the services available on it, you leave certain information with us. This can 

be personal data. We only store and use the personal data that is provided directly by you or of 

which they are provided to us for processing. 

Depending on the service you use, we may collect the following data: 

• name and address details. 

• E-mail address. 

• Phone number. 

• Payment details. 

• IP address 

 

Basis for data processing 
We may only lawfully process your personal data if we do so on a legal basis. We process your 

personal data because this is necessary for the performance of the agreement between you and us, 

as laid down in Article 6 paragraph 1 sub b of the General Data Protection Regulation (AVG). In 

addition, we can process your personal data for another legitimate interest, such as informing our 

drivers about current events or changes to our services. 

This basis is laid down in Article 6 paragraph 1 sub f of the GDPR. 

 

  



Purposes of data processing 
The personal data collected by us is used for the following purposes where applicable: 

General information: During the website request you fill in your name, e-mail address, telephone 

number, zip code and city. We use this information to process your request. 

Your e-mail address: We use your e-mail address to inform you about your request. 

Your telephone number: We only use your telephone number if there are questions or uncertainties 

about your request / order. 

Payment details: When the payment has been made, your details will be processed and stored in our 

administration and at the bank and payment services to link the payment to your request / order. 

Your IP address: When you place a request, your IP address will be stored to prevent fraud. 

 

Provision of your personal data to third parties 
In principle, we do not provide your personal data to third parties if you have given permission for 

this yourself. Data provision without your consent takes place if this is necessary to be able to 

perform the agreement between you and us or if a legal obligation prescribes this. 

 

Retention periods 
We will not keep your data longer than is necessary for the purposes described in this privacy 

statement unless this is necessary based on a legal obligation. Applications via website and e-mail are 

kept for a maximum of 2 years. We use a tax retention period of 10 years. 

 

Security measures 
Airport Taxi Budget takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to 

prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized modification. If 

you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, 

please contact us at info@airporttaxibudget.nl 

 

Your rights 
When you have provided us with personal data, you have various rights that you can exercise. You 

have the right to inspect, change and delete your data. You can also request us to restrict your data 

for data processing. You are also free to object to the processing of your data. You can also withdraw 

your consent to the data processing at any time. You can make a request known to us by sending an 

e-mail to info @ airporttaxibudget.nl We aim to answer and / or process your request, questions, and 

complaints by e-mail within 5 working days. Under the privacy legislation, you also have the right to 

file a complaint with the Dutch Data Protection Authority against this processing of personal data. 

 



Privacy information 
Airport Taxi Budget respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal 

information you provide is treated confidentially. Airport Taxi Budget will not sell your personal 

information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in the 

planning, realization, and processing of the transport. 

Airport Taxi Budget uses the collected data to provide its customers with the following services: 

We only use your e-mail address to communicate information about your user account. 

Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to 

further develop and improve our site. 

Airport Taxi Budget does not sell your information. Airport Taxi Budget will not sell your personal 

information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in the 

planning, realization, and processing of the transport. Our employees and third parties engaged by us 

are obliged to respect the confidentiality of your data. 


