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Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart  

De ANWB biedt bedrijfsleden, in samenwerking met Radiuz, een ANWB 

Mobiliteitskaart aan. Met de ANWB Mobiliteitskaart krijgt u toegang tot diverse 

mobiliteitsdiensten in Nederland. Om de ANWB Mobiliteitskaarten met de daaraan 

gekoppelde services goed aan te kunnen bieden, hebben ANWB en Radiuz 

persoonsgegevens nodig. Dit Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart is voor twee 

situaties van toepassing, die hierna achtereenvolgens worden beschreven: 

1) U bent een zakelijke klant (werkgever) en stelt de ANWB Mobiliteitskaart(en) ter 

beschikking aan uw werknemers (zie Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart 

voor zakelijke klanten); 

2) U bent zelf – al dan niet als zakelijke klant (werkgever) - gebruiker van de ANWB 

Mobiliteitskaart (zie Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart voor gebruikers).  

 

1) Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart voor zakelijke 

klanten 

De ANWB Mobiliteitskaart is voor zowel u als werkgever als voor uw werknemers. Met 
de ANWB Mobiliteitskaart krijgen u en uw medewerkers toegang tot diverse 
mobiliteitsdiensten in Nederland. Voor de kaart betaalt u als werkgever een vast 
bedrag per maand. Tevens betaalt u naar gebruik van de mobiliteitsdiensten 
gebruikers- en transactiekosten per dienst. U ontvangt tweewekelijk één 
verzamelfactuur met BTW. Online kunt u alle reizen, transacties en kosten van u en uw 
werknemers direct inzien. 

Om de ANWB Mobiliteitskaarten met de daaraan gekoppelde services goed aan te 
kunnen bieden, hebben ANWB en Radiuz persoonsgegevens nodig van uw bedrijf en 
uw werknemers. Dit wordt ook wel ‘het verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. 
Uiteraard nemen we bij de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens alle 
noodzakelijke zorgvuldigheid in acht. Het gaat immers om uw privacy en die van uw 
werknemers. We begrijpen dat u misschien wilt weten wat ANWB en Radiuz wel en 
niet met uw persoonsgegevens doen. Deze informatie kunt u allemaal terugvinden in 
ons privacy statement.  

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

Wanneer u als werkgever de ANWB Mobiliteitskaart voor u en uw medewerkers 
afneemt, ontstaat er een overeenkomst tussen u en Radiuz. Door de afname van de 
ANWB Mobiliteitskaart geeft u Radiuz en ANWB toestemming voor het uitwisselen van 
uw persoonsgegevens zodat zij samen de diensten met betrekking tot de ANWB 
Mobiliteitskaart goed kunnen aanbieden. 



ANWB en Radiuz zijn er samen verantwoordelijk voor dat de verwerkingen die zij 
uitvoeren aansluiten bij het doel. Ook moeten zij samen kunnen aantonen dat zij aan 
de vereisten van de AVG voldoen en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
behandelen van verzoeken van betrokkenen.  

ANWB en Radiuz zijn er elk zelf voor verantwoordelijk dat zij niet meer gegevens 
opslaan en verzenden dan voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk 
is. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de gegevens die zij met elkaar delen juist zijn en 
dat zij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.  

ANWB en Radiuz hebben de taak om door middel van dit privacy statement de 
betrokkenen op transparante wijze over verwerking van persoonsgegevens en de 
verantwoordelijkheden van partijen te informeren.  

Wie zijn Radiuz en ANWB? 

Radiuz biedt een mobiliteitsconcept aan waarmee verschillende diensten kunnen 

worden afgenomen, waaronder vervoer. Radiuz Nederland B.V. biedt diensten aan 

ANWB, die op haar beurt diensten aanbiedt aan werkgevers en gebruikers. Radiuz is 

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Stadsplateau 11, 3521 AZ te 

Utrecht. ANWB B.V. is statutair gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220 

(2596 EC).  

Welke informatie wordt door Radiuz en ANWB verzameld en verwerkt?  

Om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, verwerken Radiuz en ANWB de 

volgende persoonsgegevens van u en uw bedrijf: 

- KVK-nummer 

- IBAN-nummer 

- NAW-gegevens  

- E-mailadressen 

- Facturen + betalingsgegevens  

- Transactiegegevens (met betrekking tot de door u en uw werknemers 

afgenomen diensten) 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde 

informatie gebruikt? 

ANWB en Radiuz verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst 

die u met Radiuz sluit voor het gebruik van een ANWB Mobiliteitskaart door u en uw 

werknemers. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft u toestemming voor de 

uitwisseling van persoonsgegevens tussen ANWB en Radiuz zodat deze partijen de 

dienstverlening richting u en uw werknemers optimaal kunnen inrichten. Door de 

uitwisseling van persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld via Mijn ANWB zakelijk de 

facturen van Radiuz inzien.  



Hoe lang bewaren Radiuz en ANWB uw persoonsgegevens? 

ANWB en Radiuz bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor hun 

verwerkingsdoelen. Radiuz bewaart reistransacties maximaal 18 maanden en overige 

(persoons)gegevens (inclusief e-mailcommunicatie) maximaal 3 maanden na 

beëindiging van de ANWB Mobiliteitskaart. Radiuz bewaart facturen en bijbehorende 

transactiegegevens gedurende de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn van 7 

jaar. ANWB bewaart de bedrijfsgegevens na beëindiging van een lidmaatschap 

gedurende een periode van 7 jaar en de gegevens van contactperso(o)n(en) gedurende 

een periode van 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.  

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens? 

Wanneer nodig, verstrekken ANWB en Radiuz in een aantal gevallen uw 

persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen uw 

persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende 

diensten gerelateerd aan de overeenkomst. ANWB en Radiuz schakelen alleen externe 

partijen in wanneer zij hen nodig hebben om de dienstverlening goed uit te kunnen 

voeren. De externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of 

doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals aan lokale 

autoriteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen uw bedrijf en Radiuz, deelt Radiuz 

gegevens met partijen in het Openbaar Vervoer, taxidiensten, partijen die 

parkeertransacties faciliteren en carsharing-platformen. 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ANWB en/of Radiuz op grond van de 

wet verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich 

voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient. 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd? 

ANWB en Radiuz gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij hebben 

adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder 

vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze 

medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar 

persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 

De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER.  

  



Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Veel van de persoonsgegevens die ANWB en Radiuz van u als werkgever en van uw 

werknemers verzamelen, zijn zichtbaar in of op te vragen vanuit de beveiligde 

omgeving van Mijn ANWB voor de Zaak. Bepaalde persoonsgegevens kunt u zelf 

aanpassen, wanneer deze niet juist zijn. Hebt u een specifiek verzoek tot inzage, dan 

kunt u dit kenbaar maken bij ANWB of bij Radiuz. Dit geldt ook voor het tijdelijk 

beperken of verwijderen van persoonsgegevens. U kunt daarnaast ook een verzoek 

indienen wanneer u persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer u bezwaar 

wilt maken tegen uw gegevensverwerking. Zodra ANWB of Radiuz het verzoek heeft 

ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Wanneer ANWB en Radiuz gegronde reden 

hebben om niet mee te werken aan uw verzoek dan zullen zij dat binnen een redelijke 

termijn mededelen. Heeft u toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u die altijd weer intrekken. ANWB en Radiuz verwerken 

uw persoonsgegevens daarna niet meer. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u 

bezwaar maakt tegen uw gegevensverwerking, Radiuz en ANWB de naleving van de 

overeenkomst niet meer kunnen garanderen. Wanneer u besluit uw toestemming 

definitief in te trekken, zal de overeenkomst tussen Radiuz en u worden beëindigd.  

Wilt u een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij uw persoonsgegevens aan de 

hand van een identiteitsbewijs dat u via een beveiligde omgeving bij Radiuz of ANWB 

kunt uploaden. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en willen er zeker 

van zijn dat u de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren u wel 

dringend om uw Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Wij 

verwijderen uw identificatiebewijs nadat wij u geïdentificeerd hebben. 

Als uw verzoek niet duidelijk is, of wanneer ANWB en Radiuz niet of niet volledig 

kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, dan 

kunnen wij u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten de uitvoering 

van uw verzoek op totdat u ons de extra informatie heeft verstrekt.  

Functionaris gegevensbescherming 

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming van Radiuz kunt u e-mailen naar 

jef.heyse@radiuz.nl. 

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de ANWB kunt u richten aan: 

ANWB B.V. 
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 93200 
2509 BA Den Haag 
 
  

mailto:jef.heyse@radiuz.nl


 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen van het privacy statement  

We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of 

ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om het privacy statement regelmatig 

opnieuw te bekijken. De laatste wijziging was op 20 juni 2019.  

 

  



2) Privacy Statement ANWB Mobiliteitskaart voor gebruikers 

De ANWB biedt haar zakelijke klanten, in samenwerking met Radiuz, een ANWB 
Mobiliteitskaart voor u als werknemer (of werkgever) aan. Met de ANWB 
Mobiliteitskaart krijgt u toegang tot diverse mobiliteitsdiensten. Om de ANWB 
Mobiliteitskaart en de daaraan gekoppelde services goed aan te kunnen bieden, 
hebben ANWB en Radiuz uw persoonsgegevens nodig. Dit wordt ook wel ‘het 
verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Daar gaan we uiteraard heel zorgvuldig 
mee om. Het gaat immers om uw privacy.  

We begrijpen dat u misschien wilt weten wat ANWB en Radiuz wel en niet met uw 
persoonsgegevens doen. Deze informatie kunt u terugvinden in ons privacy statement.  

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

Wanneer uw werkgever de ANWB Mobiliteitskaart voor haar medewerkers afneemt, 

ontstaat er een overeenkomst tussen uw werkgever en Radiuz. Door het gebruik van de 

ANWB Mobiliteitskaart, geeft u Radiuz en ANWB toestemming voor het uitwisselen 

van uw persoonsgegevens, zodat zij u samen de diensten met betrekking tot de ANWB 

Mobiliteitskaart goed kunnen aanbieden. 

ANWB en Radiuz zijn er samen verantwoordelijk voor dat de verwerkingen die zij 

uitvoeren aansluiten bij het doel. Ook moeten zij samen kunnen aantonen dat zij aan 

de vereisten van de AVG voldoen en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

behandelen van verzoeken van betrokkenen.  

ANWB en Radiuz zijn er elk zelf voor verantwoordelijk dat zij niet meer gegevens 

opslaan en verzenden dan voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk 

is. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de gegevens die zij met elkaar delen juist zijn en 

dat zij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.  

ANWB en Radiuz hebben de taak om door middel van dit privacy statement de 

betrokkenen op transparante wijze over verwerking van persoonsgegevens en de 

verantwoordelijkheden van partijen te informeren.  

Wie zijn Radiuz en ANWB? 

Radiuz biedt een mobiliteitsconcept aan waarmee verschillende diensten kunnen 

worden afgenomen, waaronder vervoer. Radiuz Nederland B.V. biedt diensten aan 

ANWB aan (White Label). ANWB biedt op haar beurt deze diensten aan aan werkgevers 

en gebruikers. Radiuz is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te 

Stadsplateau 11, 3521 AZ te Utrecht. ANWB B.V. is statutair gevestigd te Den Haag aan 

de Wassenaarseweg 220 (2596 EC).  

  



Welke informatie wordt door Radiuz en ANWB verzameld en verwerkt?  

Om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, verwerken Radiuz en ANWB de 

volgende persoonsgegevens : 

- E-mailadressen 
- OV-Chipkaartnummers 
- Client/traveller ID Radiuz 
- Status kaart/reizen  
- Locatiegegevens (in het kader van o.a. (straat)parkeren, OV en het gebruik van 

taxi-  en deelautodiensten) 
- Reistransactiegegevens 
- Overige transactiegegevens (bv. uitgaven bij tankstations (incl. maar niet 

beperkt tot wassen, de aanschaf van vloeistoffen, brandstof e.d.)) 
 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde 

informatie gebruikt? 

ANWB en Radiuz verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van 

de ANWB Mobiliteitskaart die u via de werkgever hebt ontvangen. Bij de aanmelding 

op het portaal geeft u toestemming voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens 

tussen ANWB en Radiuz en de leveranciers van mobiliteitsdiensten, zodat deze partijen 

de dienstverlening optimaal kunnen inrichten. Door de uitwisseling van 

persoonsgegevens kunt u gebruik maken van de diensten die uw werkgever voor u 

beschikbaar heeft gesteld.  

Om te kunnen bepalen of – en zo nodig te kunnen bewijzen dat – gebruik van een 

dienst een zakelijk karakter heeft, specificeert Radiuz de gegevens van de afgenomen 

diensten per gebruiker. Bij gebruik van vervoersdiensten worden daartoe 

transactiegegevens en ook gegevens over de afgelegde reis gekoppeld aan de gegevens 

van de gebruiker. De specificatie is daarmee een vervanging van een papieren 

declaratie met bonnen en gebruikte vervoersbewijzen zoals treinkaartjes. Deze 

verwerking door Radiuz is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de met uw 

werkgever/opdrachtgever – en indien van toepassing met u via de 

gebruiksvoorwaarden  – gesloten overeenkomst. 

Waarvoor gebruikt Radiuz uw persoonsgegevens nog meer? 

Uw persoonsgegevens worden door Radiuz ook verwerkt voor de volgende doeleinden: 

- Het aanmaken van de ANWB Mobiliteitskaart en om deze aan u te kunnen 

toesturen. 

- Heeft u uw ANWB Mobiliteitskaart verloren of is deze beschadigd, dan zal 

Radiuz uw persoonsgegevens gebruiken om u een nieuwe ANWB 

Mobiliteitskaart toe te sturen. 



- Om u te informeren over wijzigingen in de door u gebruikte diensten en/of 

wijzigingen in de voorwaarden waaronder die diensten die door u gebruikt 

worden. 

- Uw persoonsgegevens, waaronder transactiegegevens en gegevens over 

afgelegde reizen, worden gebruikt om gespecificeerde overzichten te kunnen 

opstellen en deze te kunnen afrekenen. 

- Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via de OLM (Order Lifecycle 

Manager) of NIS (NAL Information Services) van TLS (Trans Link Systems) de 

gegevens van gereedstaande en recent uitgevoerde acties van u als gebruiker te 

raadplegen voor service doeleinden. 

- Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via de LM (Link Manager) 

van TLS de kaartmastergegevens (o.a. het Chip-ID) van uw ANWB 

Mobiliteitskaart te raadplegen voor service doeleinden.  

- Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via TKA (Toegang Kaart 

Archief) van TLS de transactiegegevens (o.a. reisgegevens en productgegevens) 

van uw kaart te raadplegen voor service doeleinden (onder meer Uitcheck 

Gemist / Op te halen producten). 

- Toegang te verkrijgen tot informatie over de ANWB Mobiliteitskaart welke is 

vastgelegd in het Centrale Back Office-systeem van TLS (‘Verstrekken 

Kaartmastergegevens’). 

- TLS, NS (Nederlandse Spoorwegen) het bewijs te leveren dat u toestemming 

heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de door uw 

ANWB Mobiliteitskaart gegenereerde reis- en transactiegegevens. 

- Indien u een taxi, reis of andere dienst van Radiuz reserveert, gebruiken wij uw 

persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de opdracht conform afspraak kan 

worden uitgevoerd.  

- Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uw eventuele klachten over 

een dienstverlener of over ons af te handelen. 

- Bij melding of verlies van uw ANWB Mobiliteitskaart gebruiken wij uw gegevens 

om de kaart te blokkeren, zodat anderen geen misbruik van de kaart kunnen 

maken. 

- Radiuz verwerkt persoonsgegevens bij het leveren van klantenservice via e-mail, 

internet of telefoon, bijvoorbeeld als u informatie over uw saldo opvraagt. 

- Radiuz verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen, zoals bewaarverplichtingen voor facturatie en de bijbehorende 

financiële transacties. 

- Radiuz verwerkt eveneens persoonsgegevens voor beheerswerkzaamheden, 

zoals het uitvoeren van administratieve procedures, marktonderzoek, 

managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het zorgen voor een 

goede werking van het ANWB Mobiliteitskaartsysteem en het samenstellen van 

anonieme managementinformatie, die niet meer tot personen te herleiden is. 



- Gespecificeerde overzichten van zowel zakelijk als – indien van toepassing - 

privé gebruik van de door u met de ANWB Mobiliteitskaart of app van de 

dienstverlener afgenomen mobiliteitsdiensten te verstrekken aan uw 

werkgever/opdrachtgever en naar aanleiding daarvan rapportages op te stellen, 

analyses te maken en adviezen te geven met betrekking tot een verbetering van 

de mobiliteit binnen de organisatie van uw werkgever/opdrachtgever. 

- Om u een enquête te sturen/vragen te stellen met betrekking tot de (kwaliteit 

van de) dienstverlening van Radiuz. 

Hoe lang bewaren Radiuz en ANWB uw persoonsgegevens? 

ANWB en Radiuz bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor hun 

verwerkingsdoelen. Radiuz bewaart reistransacties maximaal 18 maanden en overige 

(persoons)gegevens (inclusief e-mailcommunicatie) maximaal 3 maanden na 

beëindiging van de ANWB Mobiliteitskaart.  

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens? 

Wanneer nodig, verstrekken ANWB en Radiuz in een aantal gevallen uw 

persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen uw 

persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende 

diensten gerelateerd aan de overeenkomst. ANWB en Radiuz schakelen alleen externe 

partijen in wanneer zij hen nodig hebben om de dienstverlening goed uit te kunnen 

voeren. De externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of 

doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals aan lokale 

autoriteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen. 

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat ANWB en/of Radiuz op 

grond van de wet verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. 

Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader 

van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons 

indient. 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?  

ANWB en Radiuz gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij hebben 

adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder 

vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze 

medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar 

persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

  



Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 

De persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER. 

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Veel van de persoonsgegevens die ANWB en Radiuz van u als werkgever en van uw 

werknemers verzamelen, zijn zichtbaar in of op te vragen vanuit de beveiligde 

omgeving van Mijn ANWB zakelijk. Bepaalde persoonsgegevens kunt u zelf aanpassen, 

wanneer deze niet juist zijn. Hebt u een specifiek verzoek tot inzage, dan kunt u dit 

kenbaar maken bij ANWB of bij Radiuz. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of 

verwijderen van persoonsgegevens. U kunt daarnaast ook een verzoek indienen 

wanneer u persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer u bezwaar wilt maken 

tegen uw gegevensverwerking. Zodra ANWB of Radiuz het verzoek heeft ontvangen, 

ontvangt u een bevestiging. Wanneer ANWB en Radiuz gegronde reden hebben om 

niet mee te werken aan uw verzoek dan zullen zij dat binnen een redelijke termijn 

mededelen. Heeft u toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u die altijd weer intrekken. ANWB en Radiuz verwerken 

uw persoonsgegevens daarna niet meer. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u 

bezwaar maakt tegen uw gegevensverwerking, Radiuz en ANWB de naleving van de 

overeenkomst niet meer kunnen garanderen. Wanneer u besluit uw toestemming 

definitief in te trekken, zal de overeenkomst tussen Radiuz en u worden beëindigd.  

Wilt u een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij uw persoonsgegevens aan de 

hand van een identiteitsbewijs dat u via een beveiligde omgeving bij Radiuz of ANWB 

kunt uploaden. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en willen er zeker 

van zijn dat u de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren u wel 

dringend om uw Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Wij 

verwijderen uw identificatiebewijs nadat wij u geïdentificeerd hebben. 

Als uw verzoek niet duidelijk is, of wanneer ANWB en Radiuz niet of niet volledig 

kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, dan 

kunnen wij u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten de uitvoering 

van uw verzoek op totdat u ons de extra informatie heeft verstrekt.  

  



Functionaris gegevensbescherming 

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming van Radiuz kunt u e-mailen naar: 

jef.heyse@radiuz.nl. 

 

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de ANWB kunt u richten aan: 

ANWB B.V. 
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 93200 
2509 BA Den Haag 
 
Autoriteit Persoonsgegevens  

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen van het privacy statement  

We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of 

ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om het privacy statement regelmatig 

opnieuw te bekijken. De laatste wijziging was op 20 juni 2019. 

 

mailto:jef.heyse@radiuz.nl

