PRIVACYVERKLARING HSE-Now
Er bestaat mogelijkheid dat via website HSE-Now.nl persoonsgegevens worden verwerkt.
Omdat HSE-Now veel waarde hecht aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een
zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd
persoonsgegevens HSE-Now verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen
worden.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is P.
van der Lem, handelende onder de naam HSE-Now. HSE-Now is gevestigd te Capelle aan de
IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62881574.
Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die HSE-Now verwerkt van
bezoekers van de websites en gebruikers van diensten. Door gebruik te maken van website
en/of gebruik te maken van diensten van HSE-Now, geeft u toestemming voor verwerking van
uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of
een identificeerbare natuurlijke persoon.
Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
De gegevens die worden verzameld zijn:
- Naam,
- bedrijfsnaam en kvk nummer, BTW nummer
- bedrijfsadres
- (zakelijk) e-mailadres
- (zakelijk)telefoonnummer
Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of
gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. HSE-Now heeft Google
Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens,
zodat de invloed op uw privacy minimaal is.
HSE-Now verzamelt de hierboven omschreven gegevens om:
- offerte te kunnen sturen
- de overeengekomen dienst te kunnen uitvoeren
- om te kunnen factureren
- om belastingaangifte te kunnen doen
Maak HSE-Now gebruik van cookies?
Nee, HSE-Now maakt er geen gebruik van cookies.
Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om
diensten te leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk
betekend dit dat uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst
en daarna alleen indien wettelijk verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan HSE-Now verstrekt kunnen aan derde partijen worden
verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en
/of de wettelijke verplichtingen (bijv. administratieve en of fiscale bewaarplicht).
Zo maak HSE Now gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Het verzorgen van de website.
HSE Now geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen
verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de
nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit
wettelijk verplicht en/of toegestaan is.
Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
HSE-Now gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. HSE-Now neemt de passende
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik.
Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer
(SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde pc, in met een
wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze
gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en
worden regelmatig geüpdatet.
HSE-Now is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in het datalekkenregister. Ernstige
datalek, die mogelijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene wordt door HSE-Now gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om HSE-Now te allen tijde inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens.
Ook kun u HSE-Now verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in
strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden
verstuurd naar: info@hse-now.nl
Indien wet dit toestaat zorgt HSE-Now ervoor dat uw gegevens (of een deel ervan) binnen 10
werkdagen worden verwijderd /aangepast.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u
hierover direct contact op te nemen met HSE-Now. Indien u klacht niet naar wens wordt
verholpen door HSE-Now heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact op door te mailen naar info@hse-now.nl

