Privacy Statement – VEILIG
BETALEN VIA KENTEKENLOKET

U heeft een voertuig gekocht of
verkocht. Dat is een felicitatie waard!
U overweegt om de betaling van het
voertuig via SAFE te laten plaatsvinden,
een verstandige keuze van u beiden.

Bij gebruik van de SAFE betaalwijze gelden
onderstaande bepalingen
1.

De door de koper en verkoper verschafte persoonsgegevens
worden door Intersolve EGI verzameld en verwerkt bij
gebruikmaking van de SAFE betaalwijze. Intersolve EGI
verwerkt alleen die Persoonsgegevens die nodig zijn voor
het nakomen van haar wettelijke verplichtingen en haar
verplichtingen onder de Overeenkomst en Intersolve EGI
zal de Persoonsgegevens niet met derden delen zonder
toestemming van de betrokkene, behalve wanneer Intersolve
EGI daartoe wettelijk is verplicht.

2.

Intersolve EGI zal de Persoonsgegevens slechts zolang
bewaren als nodig is voor de nakoming van haar verplichtingen
en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
In ieder geval worden Persoonsgegevens verwijdert, na 7
dagen, nadat de transactie is afgerond of nadat de transactie
geen doorgang heeft gevonden.

3.

Intersolve EGI treft alle passende technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

4.

De betrokkene heeft op elk ogenblik het recht op inzage
en kopie van de over hem verwerkte data, alsook het recht
om correctie of verwijdering van deze data te vragen via
operations@intersolve.nl

Met SAFE heeft u als koper de afspraak dat veilig op uw
geld wordt gepast en met de verkoper heeft SAFE de
afspraak dat deze uw geld pas ontvangt als er ook echt is
geleverd. Dit document bevat de voorwaarden waaronder
SAFE zijn werk doet.
Deze aanvullende bepalingen voldoen aan de op SAFE
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hiermee bent
u verzekerd van het hoogste niveau van consumentenbescherming en kunt u met een gerust gevoel de levering
van uw aankoop tegemoetzien.

Veilig en betrouwbaar!
kijk op www.safe-betalen.nl voor meer informatie
over SAFE

SAFE. Veilig betalen, zeker van levering.

