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PRIVACYVERKLARING 

 

Quartel Asbestverwijdering B.V.  gevestigd aan de Naaldwijkseweg 338,  

2691 PZ ’s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

Doel van de gegevensverwerking 

 

Quartel Asbestverwijdering verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke 

grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op één 

van onderstaande grondslagen voor de 

 Uitvoering van overeenkomsten en diensten. 

 Nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

 Sollicitatieprocedure. 

 Personeelsadministratie. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Quartel Asbestverwijdering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, op de website kan dit 

via de contactpagina. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

 Uw contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres 

 Voor salarisadministratie extra gegevens bankrekeningnummer, 

burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Quartel Asbestverwijdering verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alleen personen die uw persoonsgegevens nodig 

hebben in het kader van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze 

personen hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht. 
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Bewaren van gegevens 

 

Wij zullen uw gegevens bewaren echter niet langer dan, het doel waar deze voor nodig 

zijn, voor de verwerking van onze overeenkomst en volgens de wettelijke termijnen van 

de bewaarplicht in onze archieven opslaan. Voor de Belastingdienst is deze verplichting 

minimaal 7 jaar. 

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig voor de 

sollicitatieprocedure. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zullen wij uw 

gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren. 

 

 

Cookies 

 

Quartel Asbestverwijdering maakt op haar website alleen gebruik van analytische cookies 

dit wordt verzorgt door Google Analytics en gebeurt niet op naam. De privacy van de 

bezoeker blijft hierbij gewaarborgd. 

 

 

Inzage, correctie  

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 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 

Quartel Asbestverwijdering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, 

te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@quartelasbest.nl of per post. 

Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen waarbij de pasfoto, de nummers 

onderaan het paspoort, id nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming 

van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst aan de wettelijke regels met 

betrekking tot de verplichte bewaartermijn voordat de gegevens worden verwijderd. 
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Klachten 

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Quartel 

Asbestverwijdering, neem dan contact op met ons op via onderstaande contactgegevens 

ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te 

dienen bij de toezichthoudende autoriteit.   

 

 

Beveiligen van persoonlijke gegevens 

 

Quartel Asbestverwijdering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u vind dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 

op met Quartel Asbestverwijdering. 

Wij maken gebruik van beveiligingssoftware ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

 

 

Contactgegevens: 

 

Quartel Asbestverwijdering B.V. 

Naaldwijkseweg 338 

2691PZ ‘s-Gravenzande 

Telefoon 0174 – 413712 

Email info@quartelasbest.nl 


