
PRIVACY VERKLARING MANGO CARE B.V.
 
1. Verantwoordelijke entiteit
Dit is de Privacyverklaring van Mango Care B.V. U kent Mango Care B.V. en alle aan haar gelieerde activiteiten als uw vervoersbedrijf en/
of verlener van onafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten of -diensten. Mango Care B.V. is statutair gevestigd aan de Rijnstraat 
237, 1079 HH te Amsterdam en inge-schreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76727599, hierna te noemen: Mango. 

2. Waarom gebruikt Mango persoonsgegevens?
Mango wil de meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland worden en een excellent werkgever zijn. Dat 
betekent dat wij rekening houden met wat klanten en medewerkers beweegt, want zij geven onze onderneming waarde. Om goed op 
wensen van klanten en medewerkers in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens. Dat kan uiteraard alleen wanneer 
we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werkne-
mers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt. 

3. Welke persoonsgegevens worden er door Mango verwerkt?
Mango kan naar uw gegevens vragen op de website, fysieke winkels (showroom) en garages. Het is geheel vrijwillig om uw persoons-
gegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar 
persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt 
om de juiste service aan u te leveren. Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij uw contactgegevens, financiële gegevens, en 
bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs noteren. Het kan voorkomen dat wij ook uw gezondheidsgegevens verwerken om u aan een 
passende mobiliteitsoplossing te helpen.

4. Welke gegevens worden er door Mango Care online verzameld?
Nieuwsbrieven: U kunt zich op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Mango vraagt u eerst toestemming om deze 
nieuwsbrieven te ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven dan betekent dit dat u van ons een nieuwsbrief per e-mail kunt ontvan-
gen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt, kunt u zich eenvoudig via een 
link uitschrijven.

Cookies: Mango maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij u, tijdens uw eerste bezoek aan onze website, altijd 
eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende 
bezoek aan onze website nog prettiger maken. Mango gebruikt alleen de noodzakelijke cookies omdat het voor ons onmogelijk is om 
gebruik te maken van marketingcookies. 

5. Hoe lang bewaart Mango uw gegevens?
Mango Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft 
tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

6. Aan wie verstrekt Mango Care persoonsgegevens?
Mango verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als u dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoons-
gegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Denk hierbij aan de fabrikant van uw scootmobiel of de door hem aangestelde importeur in Nederland, aan met Mango 
Care-gelieerde ondernemingen, zijn verkooporganisaties, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in 
het kader van productinformatie, (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het uitvoeren van 
terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

7. Hoe beveiligt Mango uw persoonsgegevens?
Mango heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische 
als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek 
herzien.

8. Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Wilt u de gegevens die Mango Care van u heeft verzameld inzien of heeft u vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving 
(ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming), dan kunt u zich wenden tot het onze informatievoorziening via 
info@mangomobility.nl.

DISCLAIMER MANGO CARE B.V.

 • Mango Mobility spant zich in om informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn,  
 maar geeft hiervoor geen garanties. Mango is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of  
 onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.

 • Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een  
 ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd.

 • Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

 • Deze website kan links naar andere websites bevatten. Mango heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en  
 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

 • De maximale actieradius en snelheid van al onze producten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals ondergrond,  
 gewicht van de berijder en weersomstandigheden.

COPYRIGHT MANGO CARE B.V. 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mango Mobility worden gereproduceerd of geb-
ruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van 
persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
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