Privacyverklaring
De voorwaarden van deze
www.dekwaliteitsmaker.nl

privacyverklaring

zijn

van

toepassing

op

deze

website:

Dineke Broos, h/o De Kwaliteitsmaker, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82832285, uw adviseur
op het gebied van management en bedrijfsvoering, verwerkt persoonsgegevens en acht een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd
welke persoonsgegevens worden verzamelt, gebruikt en met welk doel.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2021.
Doel gebruik van persoonsgegevens
Voor het leveren van de diensten, of voor de voorbereiding op het eventueel sluiten van een
overeenkomst, verkrijgt de Kwaliteitsmaker bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens
zijn. Deze zijn nodig om de overeenkomst die met u is afgesloten uit te kunnen voeren.
Deze gegevens zijn:
•
•
•
•
•

Naam
Functie
Bedrijfsinformatie
Contactgegevens
Eventueel aanvullende informatie die u aan ons verstrekt

De Kwaliteitsmaker gebruikt deze informatie voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal 2 jaar
na afloop van de opdracht. Informatie die de Kwaliteitsmaker in het kader van onze wettelijke
verplichtingen dient te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht) worden tot 7 jaar bewaard.
Contact
Wanneer u contact met de Kwaliteitsmaker opneemt, verwerkt de Kwaliteitsmaker uw
persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. De Kwaliteitsmaker
bewaard deze informatie tot maximaal 2 jaar na het laatste contact met u. Dit in verband met nazorg.
Nieuwsbrief
De Kwaliteitsmaker biedt een nieuwsbrief per e-mail waarmee geïnteresseerden geinformeerd worden
over nieuwe diensten en interessante actualiteiten over normen en managementsystemen. De
Kwaliteitsmaker stuurt u alleen een nieuwsbrief als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze
nieuwsbrief wordt maximaal eenmaal per maand verstuurt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
u zich altijd weer kunt afmelden. Zodra u zich heeft afgemeld, worden uw gegevens verwijdert uit de
abonneelijst.
Andere ontvangers
Voor het leveren van de diensten van de Kwaliteitsmaker wordt gebruik gemaakt van diensten van
derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in opdracht van de Kwaliteitsmaker persoonsgegevens
verwerken. Dit gaat om de volgende partijen:
•
•
•

IT-leveranciers, zoals de hostingpartij en de maildienstverlener;
Extern ingehuurde adviseurs;
Het administratiekantoor;

Verder geeft de Kwaliteitsmaker uw gegevens niet door aan anderen, tenzij de Kwaliteitsmaker daar
een wettelijke grondslag voor heeft. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet buiten de Europese
Economische Ruimte verwerkt.
Beveiliging
De Kwaliteitsmaker neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De Kwaliteitsmaker zal de privacyverklaring wijzigingen, als sprake is van een nieuwe verwerking of
wijziging van een verwerking. Het wordt aangeraden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Uw rechten
Voor vragen over hoe de Kwaliteitsmaker omgaat met uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw
privacy-rechten kunt u te allen tijde contact met de Kwaliteitsmaker opnemen via onderstaande
gegevens.
U kunt ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt
u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de
verwerking van persoonsgegevens door de Kwaliteitsmaker wilt laten beperken wanneer u bezwaar
maakt op een bepaalde verwerking.
Om misbruik te voorkomen kan de Kwaliteitsmaker u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt de Kwaliteitsmaker u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

De Kwaliteitsmaker
Mw. Dineke Broos
Cantatehof 35
5245 AL te Rosmalen
KvK: 82832285
E-mail: dineke@dekwaliteitsmaker.nl
Telefoonnummer: 06-24691484

