Privacyregelement PSA Financial Services Nederland BV
Privacybeleid
PSA Financial Services Nederland BV (hierna: PSA) streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De
persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door PSA voor eigen doeleinden
verwerkt conform de huidige privacy wetgeving, zoals beschreven in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure, te kunnen behandelen heeft PSA persoonlijke
gegevens van u nodig. Deze gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde diensten
aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over
producten of diensten van PSA. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden
persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door PSA ontvangen en
verwerkt. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer,
e-mailadres e.d. worden door PSA uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en niet zonder
uw toestemming aan een ander dan PSA en eventueel een betreffende dealer of Erkend Reparateur
verstrekt. PSA streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om
uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Werving en selectie
Indien u via de website van PSA uw Curriculum Vitae aan PSA stuurt, worden de door u verstrekte
persoonsgegevens slechts gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor het invullen van de
bestaande of toekomstige vacature en voor communicatiedoeleinden.
Doorgifte van uw gegevens aan PSA organisaties
PSA Finance is de lease- en financieringsmaatschappij van Peugeot en Citroën en onderdeel van
de Franse automobielgroep PSA Peugeot Citroën. Wanneer PSA gebruik maakt van de diensten van
PSA Peugeot Citroën en/of een van haar dochtermaatschappijen, bestaat de mogelijkheid dat PSA,
indien zulks noodzakelijk wordt geacht, uw persoonsgegevens eveneens aan PSA Peugeot Citroën
en/of andere dochtermaatschappijen zal verstrekken.
Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door PSA verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien,
te wijzigen of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage en/of wijziging van uw gegevens dient
schriftelijk te gebeuren op onderstaand adres. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dient bij dit
verzoek te worden meegestuurd. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de
producten en diensten van PSA dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via onderstaande
contactgegevens. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.
Uw vragen, suggesties en commentaar
PSA wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die
auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in
de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen, wordt door PSA gezien als nietvertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. PSA zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen
marketingdoeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.
Door PSA verzonden e-mail
Door PSA verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Vermenigvuldiging,
openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
PSA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of
voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend.

Bewaartermijn
De bewaring door PSA van uw persoonsgegevens zal niet langer geschieden dan noodzakelijk is
voor de verwerkelijking van voormelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Klikgedrag
Op de
website van PSA worden algemene bezoekgegeven bijgehouden, zoals de meest
opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook
kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze
wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Handelsnaam PSA Financial Services Nederland BV:
 PSA Finance
Wijzigingen
PSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Aanpassingen
zullen steeds op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om dit privacybeleid
van PSA regelmatig op wijzigingen te controleren.
Inschrijving openbare registers
PSA staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64256766. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens onder de volgende meldingnummers: 1078114
(incidentenregister), 1216306 (cliëntenadministratie), 1216321 (lease administratie) en 1216318
(eenmanszaken).
Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen door een e-mail te sturen naar informatie@psa-finance.com of schriftelijk via Postbus 221,
3000 AE Rotterdam.

