Derde partij

Type (persoons)gegevensverwerking

Doeleinde

Intersolve Payments B.V.

1. Identificatiegegevens
2. Financiële gegevens

1. & 2.
Uitvoering van
facturatie

Rijksuniversiteit Groningen

1.
2.
3.
4.
5.

1. & 2. & 3. & 4. & 5.
Analyse ten behoeve
van
wetenschappelijk
onderzoek, waarbij
een benaming nooit
te herleiden zal zijn
aan een individueel
natuurlijk persoon.

Geslacht
Tankhistorie
Generieke voertuigkenmerken
Afstand tot tankstation
Gegevens over gebruik van
MyTanQyou app en van het display
aan de afleverzuil
6. Gegevens over gedrag van klant

Arvato
Finance
(Afterpay)

B.V. 1. Financiële
gegevens
zoals
rekeningnummer
2. Identificatiegegevens
zoals
gegevens en geboortedatum
Slechts wanneer je er voor
3. E-mailadres
kiest
om
via
deze
betaalmethode
jouw
betaling te voldoen.

ABN AMRO Group N.V. 1. Financiële
gegevens
zoals
rekeningnummer
(Tikkie)
2. Identificatiegegevens
zoals
gegevens en geboortedatum
Slechts wanneer je er voor
3. E-mailadres
kiest
om
via
deze
betaalmethode
jouw
betaling te voldoen.

6. Naar aanleiding
van interventies in
het kader van
wetenschappelijk
onderzoek, waarbij
een benaming nooit
te herleiden zal zijn
aan een individueel
natuurlijk persoon.
een 1. & 2. & 3.
Voor uitvoering van
NAW facturatie en het
voldoen van je
betaling

een 1. & 2. & 3.
Voor uitvoering van
NAW facturatie en het
voldoen van je
betaling

PayPal (Europe) S.a.r.l. et 1. Financiële
gegevens
zoals
rekeningnummer.
Cie, S.C.A.
2. Identificatiegegevens
zoals
gegevens en geboortedatum.
Slechts wanneer je er voor
3. E-mailadres.
kiest
om
via
deze
betaalmethode
jouw
betaling te voldoen.

een 1. & 2. & 3.
Voor uitvoering van
NAW facturatie en het
voldoen van je
betaling

Payconiq
S.A.

International 1. Financiële gegevens zoals een
rekeningnummer.
2. Identificatiegegevens zoals NAW
gegevens en geboortedatum.
Slechts wanneer je er voor
kiest
om
via
deze 3. E-mailadres.
betaalmethode
jouw
betaling te voldoen.

1. & 2. & 3.
Voor uitvoering van
facturatie en het
voldoen van je
betaling

Google analytics

1. Doormiddel van cookies ontvangt
google analytics gegevens over uw
apparaat waarmee u de website van
TanQyou bezoekt, Doormiddel van
tracking krijgt google analytics inzicht
in het surfgedrag van de bezoeker. Dit
is slechts mogelijk als u hiervoor
toestemming hebt gegeven.

1. Om inzicht te
krijgen in het
internetgedrag
van onze
websitebezoekers
.

OneSignal

1. Mobiele Telefoonnummer.
2. MyTanQyou account gegevens.

1. & 2.
Om push berichten
vanuit de
MyTanQyou app
naar je te versturen.

PLan it
Slechts wanneer je hiervan
gebruik maakt om een
afspraak te maken voor
een APK-keuring.

1. Identificatiegegevens zoals NAWgegevens.
2. Voertuiggegvens via kenteken.
3. E-mailadres
4. Mobiele telefoonnummer

1. & 2. & 3. & 4.
Om de APK-keuring
afspraak te maken
tussen jou en de
desbetreffende
garagehouder.

Allianz
Slechts wanneer je gebruik
maakt
van
de
autoverzekering tool in de
MyTanQyou app.

1. Voertuiggegevens via je kenteken.
2. Identificatiegegevens zoals NAW
gegevens en geboortedatum.
3. E-mailadres.
4. Mobiele telefoonnummer.
5. Financiële gegevens zoals
bankrekeningnummer.

1. & 2. & 3. & 4. & 5.
Om het mogelijk te
maken om een
autoverzekering aan
te bieden.

Mailchimp

1. E-mailadres

1. Om vanuit
TanQyou e-mails
naar groepen
klanten te
versturen.

ZOHO

1. Gebruikersstatistieken op de website
van www.tanqyou.com
2. IP-adres van bezoeker website.
3. Verzameling van gegevens over
bezoekersgedrag en interactie op de
website van www.tanqyou.com

1. Behoudt
gebruikersstatistie
ken omtrent
online pagina
aanvragen.
2. Identificeren van
de bezoeker op
verschillende
apparaten en
bezoeken, om de
chat-boxfunctie
op de website te
optimaliseren.
3. Om de website te
optimaliseren.

Ingenico

1. Financiële gegevens zoals een
rekeningnummer.
2. Identificatiegegevens zoals NAW
gegevens en geboortedatum.
3. E-mailadres.

1. & 2. & 3.
Voor uitvoering van
facturatie en het
voldoen van je
betaling

Berkman

1. Volledige accountgegevens vanuit
MyTanQyou en TanQyou Park.
Incl. NAW-gegevens,
geboortedatum, registratie afname
brandstof, e-mailadres, betaal en
facturering gegevens.

1. Ter uitvoering van
de Whitelabel
overeenkomst tussen
Berkman en TanQyou

ICIT
(Gezamenlijk
verwerkingsverantwoordeli
jke)

1. Alle door TanQyou verwerkte
persoonsgegevens van klanten en
samenwerkingspartners.

1. Het verbeteren
van de
dienstverlening van
TanQyou.

GP Groot

1. Volledige accountgegevens vanuit
MyTanQyou en TanQyou Park.
Incl. NAW-gegevens,
geboortedatum, registratie afname
brandstof, e-mailadres, betaal en
facturering gegevens.

1. Ter uitvoering van
de Whitelabel
overeenkomst tussen
GP Groot en
TanQyou

