
PRIVACYVERKLARING website KBQHSE 

Karin Buiter is onder de bedrijfsnaam KBQHSE als QHSE-er actief bij diverse bedrijven. Om 
mijn activiteiten goed te kunnen doen, is het nodig om persoonsgegevens te verwerken, 
maar altijd zorgvuldig en conform wet- en regelgeving.  

Het doel van het verwerken van uw gegevens is :  

• afhandeling van uw verzoek om informatie;  
• het laten zien van werken waar ik ervaring heb opgedaan; 
• samenstellen gebruikersstatistieken;  
• beveiliging van de website.  

De verwerking van gegevens is nodig om in contact te komen met potentiële 
opdrachtgevers en het verbeteren van de website. Wanneer u uw persoonsgegevens in het 
contactformulier invult, geeft u toestemming voor het gebruik daarvan.  

Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. Wanneer hiertoe echter 
wetgeving of een gerechtelijk bevel mij daartoe verplicht zal ik alsnog genoodzaakt zijn de 
gegevens af te geven. 

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het nodig zijn dat mijn 
host – Alphamegahosting -  inzage heeft in de systemen. Daarbij kan zij mogelijk uw 
persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als zij mij anders echt niet kan helpen.  

Mijn website maakt gebruik van functionele cookies om de bezoekerservaring te 
optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw 
computer wordt opgeslagen. De websites bevat ook hyperlinks naar websites van andere 
partijen. Ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin voor het 
privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.  

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van 
mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de 
uitvoering van mijn activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bewaar 
maken doet u door een mail te sturen met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs naar info@kbqhse.nl. Vergeet u niet uw BSN onleesbaar te 
maken! Vermeld duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt 
binnen 4 weken antwoord.  

U hebt ook recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen 
welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens 
worden gebruikt. Wanneer u dat nodig vindt kunt u deze gegevens ook laten corrigeren of 
verwijderen. Verwijderen kan alleen als ik daarmee nog wel voldoe aan wet- en 
regelgeving. Zo zal ik facturen in ieder geval 7 jaar moeten bewaren.   

Ik kan weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak 
worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware 
technische gevolgen hebben voor de systemen, de privacy van anderen in gevaar gebracht 
wordt of uitermate onpraktisch zijn. Ook kan ik weigeren wanneer ik moet voldoen aan 
wet- en regelgeving en uw gegevens daarbij noodzakelijk zijn.  

Ik neem alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van mijn 
website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of 
vernietiging van persoonsgegevens. Ik voldoen daarbij aan de geldende 
beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een 
beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zal ik u zo 
snel mogelijk daarover, en over de genomen maatregelen om een herhaling te voorkomen, 
informeren. 

mailto:info@kbqhse.nl


U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij mij en 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Uw klacht, bewaar, verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens of het 
intrekken van uw toestemming tot gebruik van uw gegevens kunt u sturen naar 
info@kbqhse.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en stuur een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs (vergeet u niet uw BSN, leesbaar te maken!).  Vermeld duidelijk 
waar het om gaat en indien u bezwaar maakt, tegen welk gebruik van uw gegevens u 
bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. 

Juni 2018 

mailto:info@kbqhse.nl

