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1. Algemene verklaring.   

Tesla Motors, Inc. ('Tesla') eerbiedigt uw bedenkingen over privacy. In deze privacyverklaring worden 
de beleidslijnen en procedures van Tesla uitgelegd met betrekking tot persoonlijke en andere 
informatie over onze klanten. Tesla zet zich ervoor in om u een aanvaardbaar niveau van 
gemoedsrust en vertrouwen te verschaffen wat de manier betreft waarop wij persoonlijke en andere 
informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die wij verzamelen of die u aan 
Tesla verschaft, en wat de kanalen betreft via welke u contact met ons kunt opnemen met eventuele 
vragen of bedenkingen.   

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie over u die wij kunnen gebruiken om contact 
met u op te nemen of om u te identificeren ('persoonlijke gegevens'). Onder 'persoonlijke gegevens' 
vallen onder meer: uw naam, uw adres thuis en op uw werk, uw telefoonnummer, uw e‐mailadres, 
uw creditcard‐ of andere factureringsinformatie, bepaalde gegevens over uw Tesla‐voertuig 
('voertuig') en andere informatie die u ons verschaft.  

Door de website (zie definitie hieronder) te bezoeken en te gebruiken, door uw voertuig te kopen en 
te gebruiken, door de service (zie definitie hieronder) in ontvangst te nemen of door anderszins 
persoonlijke gegevens aan Tesla te verschaffen, geeft u aan dat u a) de voorwaarden van deze 
privacyverklaring begrijpt en hiermee akkoord gaat en b) begrijpt hoe de verwerking en de 
overdracht van persoonlijke gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring in zijn werk gaat en 
hiermee akkoord gaat.   

2. Informatie die wij verzamelen.   

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld over u of 
rechtstreeks van u, van de website1, van uw voertuig (in persoon of via draadloze 
communicatienetwerken en signalen van GPS‐satellieten), van een bij Tesla aangesloten 
maatschappij of zakelijke partner van Tesla of van andere derden die contractueel verplicht zijn om 
de vertrouwelijkheid ervan in stand te houden. Enkele voorbeelden van dergelijke gegevens zijn:   

a. MyTesla. Klanten die een voertuig kopen, ontvangen een MyTesla‐account, die via onze 
website wordt gehost. Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten gegevens voor uw 
MyTesla‐account: uw klantprofielinformatie; de status van uw voertuigbestelling; de 
gebruikershandleiding, garantie en andere documentatie voor uw voertuig; en 
profielinformatie over uw voertuig (waaronder het voertuigidentificatienummer, 
serviceplaninformatie, connectiviteitspakket en andere persoonlijke details, zoals 
internetradio‐accountinformatie). 

b. Loggegevens van het telematicasysteem. Uw voertuig verzamelt en bewaart bepaalde 
telematicagegevens met betrekking tot zijn prestaties en conditie, met inbegrip van het 

																																																								
1	De term 'website' betekent de Internet‐ en intranetsites en ‐pagina's van Tesla, onze netwerken, 
mobiele netwerken, interactieve functies, toepassingen, 'widgets', blogs met hun respectieve inhoud, 
en alle overige interactieve inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, koppelingen naar de 
Tesla‐familie van websites zoals sociaalnetwerksites met hun respectieve inhoud, ongeacht of de 
toegang hiertoe tot stand wordt gebracht via een computer, een mobiel apparaat, een Tesla‐voertuig 
of andere technologie.	
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volgende: voertuigidentificatienummer, informatie over snelheden en afstanden, informatie 
over het accugebruik, oplaadgeschiedenis van de accu, informatie over achteruitgang van de 
accu, functies van het elektrische systeem, informatie over de softwareversie, gegevens over 
het infotainmentsysteem, veiligheidsgerelateerde gegevens (met inbegrip van informatie 
over de SRS‐systemen, de remmen, het beveiligingssysteem en de e‐rem van het voertuig) en 
andere gegevens waarmee de prestaties van het voertuig kunnen worden geïdentificeerd en 
geanalyseerd (samen aangeduid als: 'loggegevens van het telematicasysteem'). Deze 
loggegevens van het telematicasysteem worden door ons verzameld en verwerkt.   

c. Externe voertuiganalyse. Wij kunnen dynamisch verbinding maken met uw voertuig (behalve 
de Roadster) om problemen in het voertuig te diagnosticeren en te verhelpen. Hierbij kunnen 
wij wellicht toegang krijgen tot persoonlijke instellingen in het voertuig (zoals contacten, 
browsergeschiedenis, navigatiegeschiedenis en radioluistergeschiedenis). Via deze 
dynamische verbinding kunnen wij ook de locatie van het voertuig zien (alleen in real time). 
Deze toegang is beperkt tot een zeer beperkt aantal personeelsleden. Gegevens over de 
locatie of de persoonlijke instellingen van uw voertuig worden door ons niet opgeslagen.   

d. Andere voertuiggegevens. Uw voertuig verzamelt en bewaart gegevens over ongelukken 
waarbij het betrokken is (zoals activering van de airbags) en de volgende soorten gegevens 
(voor alle voertuigen behalve de Roadster): gegevens over services op afstand (zoals 
opdrachten voor op afstand op slot zetten/openen, opladen starten/stoppen en claxon laten 
klinken); een 'hartslag'‐gegevensrapport om te bevestigen dat het voertuig online is, 
compleet met informatie over de huidige softwareversie en bepaalde telematicagegevens; 
gegevens over eventuele problemen waardoor de bediening van het voertuig op wezenlijke 
wijze zou kunnen worden beïnvloed; gegevens over eventuele veiligheidskritieke zaken; en 
gegevens over alle software‐ en firmware‐updates. Deze gegevens worden door ons 
verzameld en verwerkt.   

e. Servicegeschiedenis. Wij verzamelen en verwerken gegevens over de servicegeschiedenis van 
elk voertuig, waaronder de naam van de klant, het voertuigidentificatienummer, de 
reparatiegeschiedenis, nog openstaande recalls, verschuldigde rekeningen, klantenklachten 
en eventuele zaken die verband houden met de servicegeschiedenis van het voertuig. 

f. Loggegevens van de website. Telkens wanneer u de website bezoekt of ermee 
communiceert, is het mogelijk dat Tesla en eventuele externe uitgevers, websites en/of 
dienstverleners gebruik maken van een scala aan technologieën voor het automatisch of 
passief verzamelen van informatie over de toegang tot en het gebruik van de website, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, statistische gegevens zoals het type browser, het 
besturingssysteem, het IP‐adres of de andere unieke identificatie voor het apparaat waarmee 
toegang tot de website wordt verkregen, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw 
bezoek, hoeveel tijd u op elke pagina doorbrengt, welke pagina's u ervoor bekeek, informatie 
die u op de site opent of waar u naar zoekt, de status van ingebouwde voertuigsystemen en 
andere statistieken (gezamenlijk aangeduid als: 'loggegevens van de website'). Wij maken 
gebruik van loggegevens van de website voor het bijhouden en analyseren van het gebruik 
van de website en de services, voor het technisch beheer van de website en om u services te 
leveren, om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om de website 
beter op uw behoeften af te stemmen. Sommige van deze informatie wordt bijv. verzameld 
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zodat de website u bij een volgend bezoek herkent en u informatie aanbiedt die met uw 
interesses overeenkomt. Verder gebruiken wij deze informatie om te zien of u voldoet aan de 
criteria voor het verwerken van uw verzoeken.   

g. Cookies. Net als veel andere websites, maken wij gebruik van 'cookies' voor het verzamelen 
van informatie. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wij op de harde schijf van uw 
computer plaatsen voor het bijhouden van informatie. Het gebruik hiervan heeft een 
tweeledig doel. Ten eerste gebruiken wij 'permanente' cookies; deze worden op uw harde 
schijf geplaatst voor het opslaan van uw registratie‐ID en uw wachtwoord voor toekomstige 
bezoeken aan de site. Dan zijn er ook 'sessiecookies'; deze worden in het werkgeheugen of 
RAM van uw apparaat geplaatst voor het activeren van bepaalde functies van de site en 
stellen ons in staat om uw interactie met de website beter te begrijpen en om het totale 
gebruik en de routering van webverkeer binnen de website bij te houden. In tegenstelling tot 
permanente cookies, worden sessiecookies van uw computer verwijderd wanneer u bij de 
website en de service uitlogt en vervolgens uw browser sluit. Door bepaalde opties te 
wijzigen, kunt u uw browser opdracht geven om geen cookies meer te accepteren of om u te 
waarschuwen alvorens van de websites die u bezoekt cookies te accepteren. Het is echter 
wel zo dat u, als u geen cookies aanvaardt, mogelijk geen gebruik kunt maken van alle delen 
van de website of van alle functionaliteiten van de service. 

3. Hoe wij informatie die wij verzamelen gebruiken en delen.   

Geen onafhankelijk gebruik. Tesla zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming met 
niet‐aangesloten derden delen of aan deze partijen verkopen of verhuren voor hun eigen gebruik 
(d.w.z. voor doeleinden die niets te maken hebben met de producten en services van Tesla en zijn 
aangesloten ondernemingen). 

Tesla gebruikt en verwerkt de informatie die wij over en van u verzamelen voor een scala aan 
zakelijke doeleinden, zoals: om te reageren op uw vragen en verzoeken, bijv. verzoeken om 
productinformatie, waarschuwingen in verband met uw voertuig en brochures; om u attent te maken 
op belangrijke veiligheidsgerelateerde informatie; om u in staat te stellen om deel te nemen aan 
programma's die van tijd tot tijd door Tesla worden verzorgd; om u toegang te bieden tot bepaalde 
services, gedeelten en functies van de website; om de prestaties van uw voertuig bij te houden en 
om u services te verschaffen in verband met uw voertuig; om uw identiteit te controleren; om met u 
te communiceren over uw account en uw activiteiten binnen de website en (naar ons beste oordeel) 
wijzigingen in het beleid van Tesla; om inhoud, advertenties en aanbiedingen die wij verlenen 
specifiek op u af te stemmen; om de website te verbeteren; om gegevens over uw voertuig te 
combineren en te vergelijken met gegevens over andere Tesla‐voertuigen en ‐producten, om de 
prestaties bij te houden, om prestatiegerelateerde problemen op te lossen en om verbeteringen op 
het gebied van services en voertuigtechnologie te onderzoeken, te evalueren en te ontwikkelen; om 
uw voertuig bij te houden en u te helpen bij het onderhoud ervan; om aanvragen en transacties te 
verwerken; om uw navragen te beheren; voor doeleinden die verband houden met uw aanschaf van 
een voertuig of ander product van Tesla; om de rechten, het eigendom en de veiligheid van Tesla, 
van u of van anderen te beschermen; om een bestelling voor goederen of services te voldoen en te 
leveren; om aan een verzoek om nieuwe producten of diensten te voldoen of om deze te 
ontwikkelen; om via de website of het voertuig verzamelde persoonlijke gegevens te combineren 
met gegevens over u uit andere bronnen; om aan wettelijke vereisten te voldoen; voor interne 
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zakelijke doeleinden; en voor doeleinden die worden onthuld wanneer u uw persoonlijke gegevens 
verschaft of anderszins met uw toestemming (gezamenlijk aangeduid als de 'service' of de 'services').  

Ook kunnen wij persoonlijke gegevens en andere over u verzamelde informatie delen zoals wordt 
onthuld wanneer u deze informatie verschaft en op de volgende manieren: 

Dienstverleners. Om aan uw verzoeken te voldoen, om u diverse functies, services en materialen ter 
beschikking te stellen en om op uw navragen te reageren, kunnen wij persoonlijke gegevens en 
andere over u verzamelde informatie delen met derden die voor ons, voor onze partners of voor u 
werk verrichten, zoals bedrijven of personen die: onze service ondersteunen; werk verrichten voor 
ons of voor u; aan de website gerelateerde diensten verrichten (met inbegrip van, zonder beperking, 
onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse en verbetering van de functies van de website); 
voertuiggerelateerde diensten leveren (met inbegrip van draadloze connectiviteit); gegevens 
analyseren; klantenservice verzorgen; voertuigonderhoud of gerelateerde diensten leveren; of 
sponsors of andere derden die aan programma's van Tesla deelnemen of deze beheren of die 
marketinghulp verlenen. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke gegevens om 
deze taken voor ons of voor u te verrichten en mogen deze voor geen enkel ander doel onthullen of 
gebruiken. 

Gegevens in totaalvorm. Wij kunnen gegevens in totaalvorm delen die geen persoonlijke gegevens 
bevatten en anderszins loggegevens van de website, loggegevens van het telematicasysteem, en 
andere niet‐persoonlijke gegevens aan derden onthullen voor branche‐analyse, het samenstellen van 
demografische profielen en andere doeleinden. De gegevens in totaalvorm die op deze manieren 
worden gedeeld bevatten geen persoonlijke gegevens over u.   

Zakelijke overdrachten. Tesla kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, overdragen of 
onthullen aan onze dochterondernemingen, aangesloten ondernemingen en andere entiteiten in de 
familie van bedrijven die door Tesla wordt overzien, een en ander om interne redenen en 
voornamelijk voor zakelijke en bedrijfsgerelateerde doeleinden. Verder kunnen wij uw informatie 
delen met geautoriseerde dealers en andere entiteiten die mogelijk betrokken zijn bij de verkoop 
van, of service aan, Tesla‐voertuigen en ‐producten. Naarmate wij ons bedrijf blijven ontwikkelen, is 
het mogelijk dat wij van tijd tot tijd activa verkopen of kopen. Mocht een andere entiteit ons of het 
merendeel van onze activa overnemen, dan zijn wij gerechtigd om persoonlijke gegevens en alle 
andere informatie die wij over u hebben verzameld aan deze entiteit te onthullen in het kader van 
het 'due diligence'‐proces en om deze gegevens als één van onze activa over te dragen.   

Juridische onthulling. Tesla kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, aan derden 
overdragen en onthullen om te voldoen aan juridische verplichtingen (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, dagvaardingen); wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dit bij de wet vereist 
is; op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek aan het verrichten zijn; om onze 
beleidslijnen en procedures te controleren of ten uitvoer te brengen; om op een noodsituatie te 
reageren; om activiteiten te voorkomen of stop te zetten die volgens ons mogelijk illegaal, onethisch 
of strafbaar zijn; of om de rechten, het eigendom, de veiligheid of de beveiliging van de website, van 
Tesla, van derden, van bezoekers aan onze website en van het publiek te beschermen, een en ander 
naar ons beste oordeel.  

Internationale overdracht. Tesla kan persoonlijke gegevens en andere over u verzamelde informatie 
overdragen tussen de Verenigde Staten en andere landen, met inbegrip van uw locatie buiten de 
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Verenigde Staten, en deze informatie bijhouden en verwerken in de Verenigde Staten en in elk ander 
land waar Tesla zakendoet. Afhankelijk van wat van toepassing is, vallen onder persoonlijke gegevens 
'persoonlijke gegevens' zoals deze term wordt gedefinieerd onder de EU‐wetgeving (met inbegrip 
van, zonder beperking, gevoelige persoonlijke gegevens waaruit direct of indirect, ras of etnische 
afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen of meningen, 
vakbondlidmaatschap, gezondheid, en gegevens in verband met overtredingen, veroordelingen voor 
misdrijven en hiermee gepaard gaande vonnissen/straffen af te leiden zijn). 

Beperkingen. De verzameling van gegevens en externe services in verband met uw voertuig zijn 
mogelijk niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden of onder de volgende omstandigheden: 
(a) als de draadloze‐serviceprovider voor een bepaald gebied geen dekking, netwerkcapaciteit, 
ontvangst of technologie heeft die compatibel is met de communicatiehardware en ‐software in uw 
voertuig; (b) als communicatieproblemen worden veroorzaakt door atmosferische of topografische 
omstandigheden, capaciteitsbeperkingen, problemen met apparatuur en onderhoud, blokkering van 
het signaal en andere factoren en omstandigheden; (c) als uw voertuig geen werkend elektrisch 
systeem heeft (met inbegrip van voldoende accuvermogen); (d) als u uw voertuig niet op zodanige 
manier in goede staat hebt onderhouden dat dit aan alle overheidsvoorschriften en de bepalingen 
van de gebruikershandleiding voldoet; (e) als u probeert enigerlei apparatuur of software in uw 
voertuig toe te voegen, aan te sluiten of aan te passen; of (f) als er sprake is van factoren of oorzaken 
waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. 

U bent zich ervan bewust dat de privacywetgeving van de locaties waar wij uw informatie opslaan en 
verwerken mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als die in uw rechtsgebied. 

4. Veiligheid 

Voor Tesla is de bescherming van uw informatie van groot belang. Wij nemen redelijke 
veiligheidsmaatregelen – waaronder technische, fysieke en administratieve 
beschermingsmaatregelen – om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, 
onthulling, wijziging en vernietiging. Hoewel wij beschermingsmaatregelen toepassen ter 
bescherming van draadloos naar en van voertuigen verzonden informatie, kunnen wij niet beloven of 
garanderen dat via draadloze‐ en satellietnetwerken verzonden gegevens niet door anderen zullen 
worden onderschept.   

Als u uw voertuig aan iemand anders verkoopt of overdraagt, hoort u ons hiervan op de hoogte te 
stellen, zodat wij kunnen bepalen of wij verdere stappen moeten ondernemen om te voorkomen dat 
uw persoonlijke gegevens aan de koper of ontvanger van het voertuig worden onthuld. 

Tesla zal u nooit om uw creditcardgegevens, uw account‐ID, uw wachtwoord of uw nationale 
identificatienummer vragen in een niet‐beveiligd of ongevraagd(e) e‐mailbericht of brief die via de 
post, fax of tekstbericht wordt verzonden. Mocht u een e‐mailbericht ontvangen of een brief die via 
de post, fax of tekstbericht is verzonden waarin u wordt gevraagd uw creditcardgegevens of 
wachtwoord bij te werken, hoort u hier niet op te reageren; dit is een scam. 

5. Koppelingen naar andere websites. 

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Als u ervoor kiest om een externe 
website te bezoeken door op een koppeling te klikken, gaat u naar de website van de betreffende 
derde. Het feit dat wij een koppeling verschaffen naar een website, of een banneradvertentie of 
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andere soort advertentie presenteren, moet niet worden gezien als een onderschrijving, machtiging 
of verklaring van onze connectie met die derde, noch is het een onderschrijving van hun richtlijnen of 
praktijken op het gebied van de bescherming van de privacy of van informatie. Wij hebben geen 
controle over de websites van derden. Het is mogelijk dat deze andere websites hun eigen cookies of 
andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u om persoonlijke informatie 
vragen. Andere websites hebben andere regels met betrekking tot het gebruik of de onthulling van 
de persoonlijke gegevens die u aan hen verschaft.  

6. Toegang tot uw informatie; recht om niet meer deel te nemen. 

Als u in verband met de aankoop of het gebruik van een voertuig of ander product van Tesla 
persoonlijke gegevens hebt verschaft, kunt u updates van deze informatie aanvragen en inzien door 
uw MyTesla‐account te openen of door contact op te nemen met Tesla (zie paragraaf 11 hieronder). 
Wij zullen redelijke inspanningen doen om feitelijke onnauwkeurigheden in uw informatie waarop wij 
attent worden gemaakt te corrigeren, en wij nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat 
persoonlijke gegevens wat het beoogde gebruik betreft betrouwbaar, nauwkeurig, volledig en 
courant zijn.   

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens in persoon, telefonisch, via e‐mail of via de 
website aan Tesla te onthullen. Verder kunt u uw deelname aan de verwerking van uw persoonlijke 
gegevens als volgt beëindigen: 

 Als u ervoor kiest om e‐mailberichten van Tesla te ontvangen over producten en andere 
informatie, kunt u hier een eind aan maken door de instructies in het e‐mailbericht dat u 
ontvangt op te volgen.   

 Als u een eind wilt maken aan de verzameling van nieuwe categorieën persoonlijke gegevens, 
aan het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een andere manier dan in 
deze privacyverklaring wordt beschreven en/of aan de onthulling van uw persoonlijke 
gegevens aan niet‐aangesloten derden, dan kunt u dit doen door Tesla een schriftelijk 
verzoek te zenden (zie paragraaf 11, Contact met ons opnemen).    

 Eigenaars van andere voertuigen dan de Roadster kunnen hun deelname aan de 
automatische verzameling van loggegevens van het telematicasysteem beëindigen door Tesla 
een schriftelijk verzoek te zenden of door hun privacy‐instellingen aan te passen via het 
touchscreen van hun voertuig (als deze functionaliteit in hun voertuig aanwezig en 
ingeschakeld is). Als u ervoor kiest om een eind te maken aan onze verzameling van deze 
voertuiggegevens, dient u te weten dat u dan niet meer in real time attent wordt gemaakt op 
zaken die van toepassing zijn op uw voertuig, wat bij uw voertuig kan leiden tot verminderde 
functionaliteit, ernstige schade of onbruikbaarheid.  

 Verder kunt u als volgt een eind maken aan de verzending van gegevens tussen uw voertuig 
en Tesla: (a) bij de Roadster: door de modem in het voertuig uit te schakelen of (b) bij andere 
voertuigen: door Tesla een schriftelijk verzoek te zenden (zie paragraaf 11). Als u gebruik 
maakt van dit recht, dient u te weten dat u dan niet meer in real time attent wordt gemaakt 
op zaken die van toepassing zijn op uw voertuig, wat bij uw voertuig kan leiden tot 
verminderde functionaliteit, ernstige schade of onbruikbaarheid; verder worden in dit geval 
diverse functies van uw voertuig mogelijk uitgeschakeld, zoals periodieke software‐ en 
firmware‐updates, externe services, interactiviteit met mobiele toepassingen en 
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dashboardfuncties zoals navigatie en het opzoeken van locaties, internetradio, 
stemopdrachten en webbrowserfunctionaliteit.  

In het kader van onze routineuze administratiepraktijken kunnen wij bepaalde bestanden 
verwijderen die uw persoonlijke gegevens bevatten. Wij hebben geen enkele verplichting om deze 
persoonlijke gegevens gedurende onbepaalde tijd op te slaan en wijzen alle aansprakelijkheid die 
voortkomt uit, of verband houdt met, de vernietiging van deze persoonlijke gegevens dan ook af. 
Verder dient u te weten dat het in verband met back‐ups en andere redenen wellicht niet altijd 
mogelijk is om uw informatie in onze databases volledig te verwijderen, bij te werken of te wissen 
zonder dat er gegevens achterblijven of niet worden gewijzigd. 

7. De privacy van kinderen.   

Tesla verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als een kind ons 
persoonlijke gegevens heeft verschaft, kan zijn/haar ouder of voogd hierover contact met ons 
opnemen (zie de paragraaf 'Contact met ons opnemen' hieronder). Vervolgens zal Tesla op verzoek 
redelijke inspanningen doen om de informatie van het kind te verwijderen uit de database waarin 
deze opgeslagen is.   

8. Wijzigingen.   

Tesla kan de informatie op de website en/of deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving aan u, en eventuele wijzigingen worden van kracht zodra de herziene 
privacyverklaring op de website wordt geplaatst. Tesla zal uw persoonlijke gegevens echter gebruiken 
conform de privacyverklaring die geldig was toen u de informatie verschafte (tenzij u in deze context 
toestemming geeft voor het gebruik van de nieuwe of herziene privacyverklaring). Door de website 
of de service (afhankelijk van wat van toepassing is) te blijven gebruiken, geeft u deze toestemming 
automatisch. 

9. Naleving van de 'Safe Harbor'‐principes.   

Tesla heeft procedures ingesteld voor het van tijd tot tijd controleren van de tenuitvoerbrenging en 
de naleving van de door het Amerikaanse Department of Commerce (Ministerie van Handel) 
geformuleerde 'Safe Harbor'‐principes met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de 
bewaring van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.   

Wat sommige persoonlijke gegevens betreft waarop deze privacyverklaring van toepassing is, 
fungeert Tesla als gegevensbeheerder (bijv. door het doel en de verwerkingswijze van deze gegevens 
te bepalen). Wanneer Tesla als gegevensbeheerder voor persoonlijke gegevens fungeert, houdt het 
zich bij de behandeling hiervan aan de zeven 'Safe Harbor'‐privacyprincipes (kennisgeving, keuze, 
verdere doorgifte, beveiliging, integriteit van gegevens, toegang en toepassing). Als u meer te weten 
wilt komen over het 'Safe Harbor'‐programma en als u in dit verband de officiële verklaring van Tesla 
wilt zien, verwijzen wij u naar http://www.export.gov/safeharbor/.   

Elk jaar verricht Tesla een zelfevaluatie van zijn praktijken op het gebied van persoonlijke gegevens 
om te verifiëren dat de verklaringen en beweringen die het bedrijf doet over zijn privacybeleid waar 
zijn en dat het privacybeleid van het bedrijf naar behoren is toegepast.  
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Alle medewerkers van Tesla overal ter wereld die persoonlijke gegevens opslaan, openen of 
verwerken waarop de 'Safe Harbor'‐verklaring van Tesla van toepassing is, zijn verplicht om ten 
aanzien van deze persoonlijke gegevens deze privacyverklaring na te leven. 

10. Privacyrechten in Californië.   

Overeenkomstig de Californische 'Shine the Light'‐wet (nr. 1798.83 van het burgerlijk wetboek van 
Californië) kunnen inwoners van Californië die persoonlijke informatie verschaffen bij het 
aanschaffen van producten of diensten voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door hun gezin of 
huishouden eenmaal per kalenderjaar een verzoek bij ons indienen om onthulling van de 
klantengegevens die wij hebben gedeeld met andere bedrijven voor hun eigen direct‐
marketingtoepassingen. Indien van toepassing zullen in het kader hiervan naast de categorieën 
klantengegevens de naam en het adres van de bedrijven worden onthuld waarmee wij tijdens het 
hieraan onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar klantengegevens hebben gedeeld (bijv.: op tijdens 
2012 gedane verzoeken wordt gereageerd met informatie over tijdens 2011 gedeelde 
klantengegevens). 

U kunt deze informatie in verband met de Amerikaanse activiteiten van Tesla ontvangen door een e‐
mailbericht te zenden naar privacy@TeslaMotors.com met 'Request for California Privacy 
Information' (Verzoek om privacygegevens Californië) zowel in de onderwerpregel als in de tekst van 
het bericht. In antwoord hierop zullen wij u de verzochte informatie op uw e‐mailadres toezenden. 
Let op: niet alle situaties waarin gegevens worden gedeeld vallen onder de 'Shine the Light'‐
vereisten. Alleen situaties die hier wel onder vallen worden in ons antwoord besproken. 

11. Contact met ons opnemen.   

Als u vragen of opmerkingen voor ons hebt, of als u een correctie in, of verwijdering van, uw 
persoonlijke gegevens wilt aanvragen, kunt u als volgt contact met ons opnemen: 

 via e‐mail, op privacy@TeslaMotors.com; of  

 per post, geadresseerd aan Tesla Motors, Inc., Attn: Legal (t.a.v. Juridische zaken), 3500 Deer 
Creek Road, Palo Alto, CA 94304, VS.   

Tesla zet zich ervoor in om voor klachten of geschillen over privacy en de verzameling of het gebruik 
van gegevens in samenwerking met de betreffende personen snel een billijke oplossing te vinden. 
Wat staatsburgers van de Europese Unie en van Zwitserland betreft, voldoet dit streven aan de 'Safe 
Harbor'‐principes die tussen de VS en de EU en tussen de VS en Zwitserland gelden. Personen die 
vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring, horen eerst contact op te nemen met Tesla, 
zoals hierboven werd beschreven in paragraaf 11. Als een klacht of geschil over privacy niet kan 
worden opgelost via de interne processen van Tesla, zal Tesla de onopgeloste klacht als volgt ter 
beslechting naar een onafhankelijk arbitragemechanisme doorverwijzen: 

 voor staatsburgers van de Europese Unie en Zwitserland: naar de BBB EU SAFE HARBOR, die 
wordt verzorgd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig bevestiging 
ontvangt van uw informele klacht aan Tesla, of als uw klacht niet op bevredigende wijze door 
Tesla wordt afgehandeld, verwijzen wij u naar de website van BBB EU SAFE HARBOR op 
www.bbb.org/us/safe‐harbor‐complaints voor verdere informatie en om een officiële klacht 
in te dienen.   
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 voor staatsburgers van andere landen: de American Arbitration Association of zijn 
onderafdeling het International Centre for Dispute Resolution. 
 

12. Veel gestelde vragen.   

V1 – Wat zijn 'bij Tesla aangesloten ondernemingen'? De term 'bij Tesla aangesloten ondernemingen' 
zoals deze in deze privacyverklaring wordt gebruikt, omvat bedrijven die eigendom van Tesla zijn of 
onder controle van Tesla staan en bedrijven waarin Tesla een aanzienlijk eigendomsbelang bezit. 

V2 – Wat is een voorbeeld van een 'zakelijke partner' van Tesla? De term 'zakelijke partners van 
Tesla' zoals deze in deze privacyverklaring wordt gebruikt, omvat aangesloten marketingbedrijven, 
externe leveranciers en andere zakelijke partners. 

V3 – Wat houden het 'gebruiken' en het 'verwerken' van informatie in? De termen 'gebruiken' en 
'verwerken' zoals deze in deze privacyverklaring in de context van informatie worden gebruikt, 
omvatten het gebruik van cookies op een computer, het onderwerpen van de informatie aan 
statistische of andere analyse en het gebruiken of hanteren van informatie op willekeurig welke 
manier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, evalueren, aanpassen, 
verwijderen, gebruiken, combineren, onthullen en overdragen ervan binnen onze organisatie of 
tussen onze aangesloten ondernemingen binnen de Verenigde Staten of op internationaal niveau. 

V4 – Welke soorten informatie worden uit de voertuigen en producten van Tesla verzameld? 
Gegevens in verband met het bijhouden van, de verbetering van de werking van en/of service aan de 
voertuigen en producten van Tesla, met inbegrip van de conditie en het opladingsniveau van de accu, 
de temperatuur, gegevens van het telematicasysteem en andere soorten gegevens die in dit 
document worden beschreven. 

 


