
 
Beste Sebas consumenten, 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dit betekent dat wij als 2 Wheels BV u toestemming moeten vragen 
voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 
 
In deze mail staat informatie beschreven over de manier waarop wij uw 
persoonsgegevens verwerken.  
 
Informatie 

2 Wheels  laat haar fietsen produceren bij de Bikkel bikes group BV, een 
fietsfabrikant met vestiging in Nederweert. 
Zij produceren en assemleren in Nederweert onze Sebas fietsen 
Voor de nieuwe privacywet AVG zijn wij verplicht toestemming te vragen tot het 
verwerken van persoonsgegevens. 
De persoonsgegevens die wij verkrijgen en verwerken staan op het 
registratieformulier. 
Dit zijn onder andere: 
 
- NAW-gegevens 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- Email-adres 
- Aankoopdatum van uw fiets. 
 
 
De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden wanneer u uw 
fiets gekocht hebt en bij problemen met de fiets te achterhalen of er nog garantie 
op de fiets zit. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere 
personen/organisaties) gedeeld behoudens eventueel met de fietsenmaker die uw 
fiets onderhoudt dan wel repareert. U wordt eventueel via de mail op de hoogte 
gehouden over belangrijke informatie met betrekking tot de Sebas Bikes. Op het 
moment dat u uw fiets registreert, gaat u akkoord met het feit dat wij uw 
persoonsgegevens bewaren ten einde te beoordelen hoe het staat met de garantie 
op uw fiets. 
 
Elke consument heeft recht op inzage in zijn gegevens, recht op correctie van die 
gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier 
gebruik van maken? Dan kan u inloggen via onze website https://sebas.bike/ en de 
gegevens zelf aanpassen of indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, 
kunt u contact opnemen met info@sebas.bike. 
 
Na aankoop van de fiets worden de gegevens maximaal 15 jaar bewaard. 
 
De bovenstaande informatie wordt in onze nieuwe algemene voorwaarden verwerkt 
die terug te vinden zijn op de website www.sebas.bike onder het kopje 'contact'. 
 



 
 
 


