PRIVACY STATEMENT
Buro QM vof, doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van
uw persoonsgegevens te borgen. We verwerken alleen persoonsgegevens van u die strikt
noodzakelijk zijn en treffen beveiligingsmaatregelen t.a.v. onze systemen.
Onze privacy verklaring is van toepassing voor (potentiële ) klanten, relaties, bezoekers
van onze website , in alle gevallen wanneer u contact met ons opneemt en persoonlijke
gegevens aan ons ter beschikking stelt.
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u contact met ons opneemt via telefoon of e-mail, en persoonsgegevens
hiermee aan ons ter beschikking stelt, gebruiken we deze persoonsgegevens - uw naam
en adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres - voor het beantwoorden van uw
vragen.
Dit kan zijn het uitbrengen van een offerte, opstellen van een contract en/of uitvoering
van een opdracht.
AAN WIE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
BEWAARTERMIJNEN
We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor we uw persoonsgegevens hebben vastgelegd, rekening houdend met wettelijke
verplichtingen.
Documenten betreffende de opdracht, worden bewaard, tenzij u uitdrukkelijk te kennen
geeft dit niet te wensen.
WAT ZIJN UW RECHTEN
U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens die Buro QM heeft vastgelegd. U
mag deze altijd laten aanpassen of laten verwijderen.
Wanneer u dit wenst kunt u dit kenbaar maken via ons e-mail adres Info@buroqm.nl
BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Buro QM vof maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL certificaat.
KLACHTEN
Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan
Info@buroqm.nl
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd op deze pagina treft u de
meest actuele versie aan.
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