Privacyverklaring Kwast Consult

1. Privacyverklaring
Kwast Consult (KC) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit
privacyreglement wordt duidelijke op welke wijze KC omgaat met persoonsgegevens en welke
gegevens worden geregistreerd.
KC doet veel om de privacy van de bij haar geregistreerde personen te waarborgen. KC gaat daarom
zorgvuldig om met verkregen persoonsgegevens. KC houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere
dat KC:
• Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
• Nieuwe contactpersonen vraagt om toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen neemt waarmee de beveiliging van
persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
2. Registratie persoonsgegevens
Van elk contactpersoon kunnen de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd: naam,
bedrijfs-, contact- en factuurgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).
3. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door de directeur van KC verwerkt voor:
• Administratieve en financiële doeleinden
• Communicatie ten aanzien van kennisoverdracht en bijeenkomsten
• Het uitbrengen van offertes en verkrijgen van opdrachten
• Het inkopen van diensten
• Persoonsgegevens worden door KC uitsluitend op elektronische wijze opgeslagen en voor de
periode die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is of voor de periode die op grond van weten regelgeving is bepaald. Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar worden
uitsluitend verwerkt met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de
betreffende persoon.
5. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden tenminste bewaard voor de termijn(en) die op grond van wet- en
regelgeving is vereist. Persoonsgegevens worden in principe niet verwijderd tenzij de
persoon zelf, of diens rechtsopvolger, daar uitdrukkelijk en schriftelijk om verzoekt.
6. Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien hiervoor vooraf toestemming is
gegeven door de betreffende persoon.
7. Recht op wijziging of verwijdering
Een persoon waarvan KC de gegevens heeft geregistreerd heeft recht op rectificatie of verwijdering
van die persoonsgegevens.

8. Beveiliging
KC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verkrijging:
• Personen die namens KC inzage hebben in persoonsgegevens (accountant) zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan. Daarbij worden ze gewezen op het belang van het beschermen
van persoonsgegevens.
• Elektronische systemen zijn beveiligd met unieke en periodiek wisselende toegangscodes
en wachtwoorden.
• Indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen ter bescherming van de
persoonsgegevens.
9. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. KC
gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen KC in staat om
informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen
aan de wensen van haar websitebezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van
KC geen cookies ontvangt.
10. Klachten, vragen/opmerkingen
Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen per e-mail worden verzonden aan KC en
zal door KC op gepaste wijze worden gereageerd, met het nemen van mogelijk aanvullende
maatregelen.
Voor vragen, of- op aanmerkingen kunt contact met KC per e-mail: info@kwastconsult.nl.
11. Onvoorzien/disclaimer
In gevallen waarin deze privacyverklaring niet voorziet, wordt gehandeld naar de intenties van
de wet. Deze verklaring is aan wijzigingen onderhevig. De meest actuele en van toepassing
zijnde versie is gepubliceerd op de website van KC.

