PRIVACY BELEID
Kruiswijk verzamelt onder andere via haar website, opdrachtgevers, leveranciers en andere kontakten
persoonsgegevens c.q. informatie over u (hierna: Persoonsgegevens).
Kruiswijk gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit Privacy beleid
staat beschreven hoe Kruiswijk dit doet.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee u te identificeren bent. Te denken valt aan uw naam,
adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.
Internet en cookies
De website van Kruiswijk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser
wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en
aangeklikte onderdelen op websites.
Kruiswijk gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers
van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts
anoniem gebruikt door Kruiswijk.
Contact met Kruiswijk
U kunt op vele manieren contact opnemen Kruiswijk, zoals telefonisch, per mail, per brief, etc. De
persoonsgegevens die u daarbij bij ons achterlaat, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening,
bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Beveiliging
Kruiswijk gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor
dat uw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen Kruiswijk toegang
tot uw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen
personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Kruiswijk.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
Kruiswijk kan uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken. Zo kan Kruiswijk uw
persoonsgegevens aan partijen verstrekken die Kruiswijk inschakelt in het kader van de uitvoering van
haar dienstverlening. Deze derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van
Kruiswijk.
Voor zover Kruiswijk derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante
privacywetgeving. Zonder uw toestemming zal Kruiswijk uw persoonsgegevens niet aan derden
verstrekken.
Uw rechten
Als u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Kruiswijk over u verwerkt, dan kunt u een
verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres.
Indien uw gegevens niet blijken te kloppen of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van uw
betreffende persoonsgegevens door Kruiswijk, kunt u Kruiswijk verzoeken deze gegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake
dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw
verzoek sturen naar onderstaand adres;
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Kruiswijk verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG) bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving.
Wijzigingen in Privacy Beleid
Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien er nieuwe ontwikkelingen zijn. U wordt verzocht dit
Privacy Beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.
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Al onze overeenkomsten, leveringen en transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd op www.voorwaarden.net.
Op verzoek kunnen wij u deze toesturen of u kunt ze online bekijken. Betaling graag binnen 30 dagen.

