
PRIVACYVERKLARING 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Cabcall kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van 

de diensten van Cabcall en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier op de website aan Cabcall verstrekt. Cabcall kan de volgende 

persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Informatie die u zelf invult in het contactformulier op onze website 

 

 

Waarom Cabcall uw gegevens nodig heeft 

Cabcall verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of 

per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt 

kunt worden. 

Daarnaast kan Cabcall uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans 

bestaand uit contract taxivervoer. 

 

Hoe lang Cabcall gegevens bewaart 

Cabcall bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is om 

de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Cabcall 

verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden( alleen indien dit nodig is 

voor de uitvoering van een overeenkomst met u of wanneer wij daar wettelijk 

toe verplicht zijn ) De site van Cabcall verzameld geen persoonlijke gegevens en 

plaatst dus ook geen cookies. 

 



 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 

naar dian@cabcall.nl Cabcall zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Wanneer je je aanvraag telefonisch indient zullen we je aan de hand van de bij 

ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek 

in behandeling zullen nemen. 

 

Beveiligen 

Cabcall neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

 

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de 

beveiliging van door Cabcall verzamelde persoonsgegevens. Neem dan contact 

met Cabcall op via dian@cabcall.nl Cabcall is als volgt te bereiken 

 

- Postadres:  Zagwijnstraat 24 5654KJ Eindhoven 

- KvK nr:  64724778 

- Telefoon:  040-8424858 / 06-15010520 

Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00  

- E-mailadres: dian@cabcall.nl / info@cabcall.nl 

Via contactformulier op onze website 
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Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en/of aanpassen. 

Wijzigingen en/of aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 

Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere 

doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven. 

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op 

de hoogte ben van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen. 

 

Autoriteit persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons 

uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een 

klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 

    

 

 

 

 


