Privacy statement Q3-Concept website
Dit is het privacy statement van Q3 Concept B.V en gelieerde ondernemingen. In dit privacy statement
wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons
aangeboden dienstverlening worden verwerkt.
Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken
de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig.
Dit privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest
actuele statement treft u altijd aan. Dit privacy statement, versie 2018, is op 17 april 2018 voor het
laatst gewijzigd.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onderhavig privacy statement. Door
akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statement genoemd.
Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
1. We verwerken uw contactgegevens en die van contactpersonen om contact met u op te
nemen, vragen te beantwoorden, uw aanvraag te behandelen.
2. We verwerken uw naam en contactgegevens in ons CRM systeem.
3. Om de overeenkomst uit te voeren verwerken wij de naam en contactgegevens van
contactpersonen.
4. U ontvangt van ons de nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich bij elke
nieuwsbrief afmelden.
5. Indien onze software door u wordt gebruikt verwijzen wij naar het privacy beleid dat van
toepassing is op onze software.
6. Bent u een leverancier of relatie? Dan verwerken wij uw naam en contactgegevens om
contact met u op te kunnen nemen en opdrachten te verwerken.
7. Vraagt u een offerte aan? Dan verwerken wij uw naam en contactgegevens. Wij nemen
contact met u op, beoordelen uw aanvraag en brengen eventueel een offerte uit.
8. We verwerken gegevens door gebruikmaking van Cookies en Google Analytics. Hiermee
wordt het bezoekersgedrag vastgelegd, waarbij we overigens geen gegevens ontvangen
waarmee we bezoekers kunnen identificeren. Cookies kunt u in uw browser uitzetten. Verder
verwijzen wij naar de voorwaarden van Google voor Google Analytics.
9. Neemt u contact op via onze website? Dan noteren we uw naam en contactgegevens om uw
vragen te beantwoorden en contact met u op te nemen.
10. We verwerken uw persoonsgegevens voor archiefdoeleinden. O.a. om vragen te
beantwoorden, voor klachten afhandeling, eventuele procedures.
Grondslagen verwerking:
-

Toestemming van betrokkene
Ter uitvoering van een overeenkomst
Op grond van een wettelijke plicht
Op basis van gerechtvaardigde belangen, bijv. goede bedrijfsvoering

Derden
Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming. Bij de
verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen. Wij zullen verder alleen gegevens met
derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u
toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de
dienstverlening.

Beveiliging
Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn
passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een
passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te
beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige
verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Bewaren van gegevens
We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven
doelen.
Rechten betrokkene
U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer
informatie onjuist is, kunt u verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kunt u toestemming intrekken
of verzoeken gegevens te verwijderen. Zo spoedig, maar uiterlijk binnen 30 dagen wordt aan uw
verzoek uitvoering gegeven.
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden
gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven.
Verzoeken indienen of bezwaar maken? Deze kunt u richten aan Q3 Concept B.V. t.a.v. afdeling
inkoop, Oostwijk 9 A 5406 XT te Uden.

