
 
 

 

 
 
 
 

Privacy Policy 
 
 
Superlease neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als gebruiker van de diensten van 
Superlease op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door ons 
gevoerde beleid ten aanzien van Privacy en beveiliging. We raden u aan deze Privacy Policy 
aandachtig door te nemen. 
 
Wie is Superlease? 
Superlease is een besloten vennootschap, gevestigd op de Reinier de Graafweg 2a 2625 DA te Delft.  
KVK nummer 27220429. Superlease is een merkonafhankelijke leasemaatschappij en is onderdeel 
van de  Digo Groep. Superlease biedt mobiliteitsoplossing voor bedrijven die voertuigen nodig 
hebben tot 3500 kg. Superlease is opgericht in 1989.  
 
Superlease werkt samen met derde partijen zoals, autobedrijven, schadebedrijven, 
onderhoudsbedrijven, transporteurs, verzekeraars, brandstofleveranciers enz. Met deze 
ondernemingen heeft Superlease afspraken om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te 
houden. 
 
Welke informatie wordt door Superlease verzameld en verwerkt? 
Superlease verzamelt gegevens van: 
a.  Bezoekers van onze website 
b.  Ondernemingen 
c.  Berijders van auto's die bij ons geleased worden door ondernemingen 
 
Wij verzamelen gegevens als: 
a.  Er een aanvraag wordt ingediend via onze website 
b.  Er een offerte via mail of telefonisch wordt aangevraagd 
c.  De werkgever gegevens doorgeeft bij het afsluiten van een contract 
d. Er telefonisch of per mail contact wordt opgenomen met Superlease 
 
Doel van het verzamelen van de gegevens? 
a. Via de website; om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. 
b. Om onze diensten te verlenen na het sluiten van een leaseovereenkomst. Het gebruik hiervan is na 
het sluiten van een leaseovereenkomst noodzakelijk 
 
Gebruik door derden? 
Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is en in het kader van de 
diensten die u heeft verzocht,  zo kunnen uw gegevens worden verstrekt aan: 
a. Autobedrijven, onderhoudsbedrijven, schadereparateurs en glasreparateurs 
b. Overheidsinstellingen voor bijv. het verwerken van parkeerboetes 
c. Hulpdiensten in het geval van nood 
d. Verzekeraars voor het afhandelen van schades 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk dat op de verwerking door derden een ander privacy statement van toepassing is. Wij raden 
u aan het privacy statement van een derde te raadplegen. Ten slotte kunnen uw gegevens aan 
derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, 
daartoe  een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en /of in het geval dat noodzakelijk is ter 
bescherming van eigen rechten. 
 
Hoe lang bewaart Superlease uw gegevens? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij Superlease verplicht is om op grond van wetgeving uw 
persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart Superlease uw persoonsgegevens voor de duur van 
de overeenkomst tussen Superlease en de Lessee. Hierna zal Superlease deze gegevens verwijderen 
mits Superlease nog lopende zaken moet afhandelen. 
 
Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen. 
Superlease geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen, mits er een overheidsinstelling 
voor bijv. een verkeersovertreding uw gegevens opvraagt. 
 
Recht op inzage en verwijdering? 
U kunt uw gegevens te allen tijde bij Superlease opvragen of Superlease verzoeken deze te wijzigen of 
te verwijderen via het e-mailadres info@superlease.nl.  Voor sommige persoonsgegevens kan het zo 
zijn dat superlease  wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat 
Superlease deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat 
nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze 
gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden 
gewist.  
 
Beveiliging? 
Superlease hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat 
binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, 
wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 
 
Kan deze privacy policy worden gewijzigd? 
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door Superlease, dit zal dan worden aangepast op onze 
website www.superlease.nl 
 
Klachten? 
Indien u klachten heeft kunt u altijd contact opnemen via info@superlease.nl of telefonisch  
015-2626765 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben over deze policy kunt u altijd contact opnemen via info@superlease.nl of 
telefonisch 015-2626765 


