
 
Privacyverklaring 

 
 

Contactgegevens 
https://www.qualityinspector.nl 
Adviesbureau Quality Inspector 
Meerwedesingel 18 
2993 TG  Barendrecht 
T: +31 (0)6 – 360 996 62 
E: info@qualityinspector.nl 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
L.E. Smit is Functionaris Gegevensbescherming van Adviesbureau Quality Inspector, te bereiken via 
lisette@qualityinspector.nl of via bovenstaand telefoonnummer. 
 
Persoonsgegevens 
Adviesbureau Quality Inspector verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of, in opdracht, door derden laat verstrekken. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt; 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en/of achternaam; 
- Gebruikersnaam en/of wachtwoord voor gebruik van Quality Inspector (= het 

kwaliteitsmeetsysteem); 
- Adresgegevens; 
- Telefoonnummer; 
- E-mail adres; 
- Bankrekeningnummer/Betalingsgegevens.  

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Adviesbureau Quality Inspector verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Adviesbureau Quality Inspector via 
info@qualityinspector.nl. Dan wordt de informatie verwijderd. 
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Verwerking van persoonsgegevens 
Adviesbureau Quality Inspector verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Om diensten bij Adviesbureau Quality Inspector af te kunnen nemen en bij u af te kunnen 
leveren; 

- Administratieve doeleinden; 
- Het verzenden van een nieuwsbrief en/of mailings; 
- Communicatie over de opdracht; 
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De overeengekomen opdracht. 

 
Bewaartermijn 
Adviesbureau Quality Inspector bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk 
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Verder zullen wij 
de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Adviesbureau Quality Inspector verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is 
voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Beveiliging 
Adviesbureau Quality Inspector neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@qualityinspector.nl. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden 
Adviesbureau Quality Inspector gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen.  
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, welke wij van u hebben ontvangen, in te zien, te 
corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Adviesbureau Quality Inspector. 
Wij kunnen u vragen om  u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoeken. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot 
intrekking van uw toestemming sturen naar info@qualityinspector.nl. 
 
Wijzigingen 
Adviesbureau Quality Inspector behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy 
verklaring te allen tijde te wijzigen. 
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