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KISO Algemene Verordening Gegevensbescherming  

KISO gevestigd aan de Prinses Margrietlaan 8, 4255VD Nieuwendijk, inschrijvingsnr. KvK: 67933408. 

geeft in dit document weer welke persoonsgegevens KISO verwerkt en voor welke doeleinden deze 

persoonsgegevens worden gebruikt. Ook wel Privacy Policy (PP) genoemd. 

Inleiding: 

KISO hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document Privacy Policy 

willen wij hier helderheid over verschaffen.  

Wij (KISO) zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

de persoonsgegevens. KISO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij 

in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze PP; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken zich tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben. Voor verwerking van 

uw persoonsgegevens, behoudend in de gevallen die in overeenstemming met het doel zijn, 

dan wel rechtstreeks voorvloeien uit de wet en regelgeving; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

KISO heeft bij het gebruik van persoonsgegevens onderscheid gemaakt in de gegevens van onze 

klanten/opdrachtgevers nr. 1, onze leveranciers nr. 2 en (Toekomst) onze medewerkers nr. 3. 

Nr. 1 Gebruik van persoonsgegevens klanten/opdrachtgevers. 

1 KISO vraagt persoonsgegevens van u indien u: 

• Klant of opdrachtgever bent of wordt. 

1.2 KISO verzamelt op de volgende wijze de persoonsgegevens: 

• Naam, adres, postcode plaats en land; 

• Dhr. of mevr.; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Bankgegevens. 
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1.3 KISO gebruikt deze gegevens (eventueel) om: 

• Documentatie, offertes, opdrachtbevestigingen en rapporten toe te sturen; 

• Facturen toe te sturen; 

• Contact met u op te nemen; 

Nr.2 Gebruik van persoonsgegevens van leveranciers van KISO 

1 KISO vraagt persoonsgegevens van u indien u: 

• Leverancier bent of wordt. 

1.2 KISO verzamelt op de volgende wijze de persoonsgegevens: 

• Naam, adres, postcode plaats en land; 

• Dhr. of mevr.; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Bankgegevens. 

1.3 KISO gebruikt deze gegevens (eventueel) om: 

• Te communiceren, informatie op te vragen, offertes op te vragen, leveringsopdrachten te 

geven; 

• Facturen te betalen; 

Nr.3 (Toekomst) Gebruik van persoonsgegevens van medewerkers van KISO 

1 KISO vraagt persoonsgegevens van u indien u: 

• Medewerker wordt. 

1.2 KISO verzamelt op de volgende wijze de persoonsgegevens: 

• Naam, adres, postcode plaats en land; 

• Dhr. of mevr.; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Geboortedatum; 

• Salarisgegevens; 

• Kopie-ID-bewijs en BSN-nummer; 

• Bankgegevens. 

1.3 KISO gebruikt deze gegevens (eventueel) om: 

• Uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst; 

• Te communiceren over de arbeidsovereenkomst; 

• Contact met u te onderhouden 

• Salarisbetaling; 
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Nr.4 informatie wijziging en bezwaar 

1  U kunt contact opnemen met KISO via tel: 06-28539500, per mail info@kiso-inspecties.nl of 

per brief voor: 

• De manier waarop KISO de persoonsgegevens verwerkt; 

• Vragen naar aanleiding van deze PP; 

• Inzage en correctie van de persoonsgegevens die KISO met betrekking tot u verwerkt; 

• Verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover niet beperkt door de 

leveringsvoorwaarde of andere wettelijke bepalingen 

• Bezwaar tegen gebruik van uw gegevens door KISO en/of geautoriseerde derden. 

Nr. 5 Beveiliging van de persoonsgegevens 

• KISO zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze PP genoemde 

doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk; 

• KISO zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de 

persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; 

• Alle personen die namens KISO van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

Nr. 6 Bewaartermijn persoonsgegevens 

• KISO zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en regelgeving vereist is. 

Nr. 7 Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

• KISO zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw 

nadrukkelijke toestemming heeft gegeven; 

• Het noodzakelijk is adequate uitvoering van het management van KISO; 

• KISO daartoe verplicht is op de grond van en wet en regelgeving of een rechtelijke uitspraak; 

• KISO heeft in zijn boekhoudsysteem de benodigde gegevens vastgelegd die noodzakelijk om 

een adequate crediteuren- en debiteurenadministratie te kunnen voeren. Het beheer van 

het boekhoudsysteem ligt bij een externe leverancier. Met deze leverancier is een 

verwerkersovereenkomst gesloten; 

• KISO verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
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Nr. 8 Melding Autoriteit persoonsgegevens 

• Wanneer toch inbreuk op onze genomen beveiligingsmaatregelen plaatsvindt, en die inbreuk 

leidt tot aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de (uw) 

persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

Nr. 9 Melding aan betrokkene 

• KISO meldt een eventuele inbreuk op de beveiliging van de bij KISO opgeslagen 

persoonsgegevens. Indien die inbreuk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke 

levenssfeer voor de betrokkene, wordt dit direct aan de betrokkene gemeld. 

Nr. 10 Klachten 

• Indien u een klacht heeft over de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens dan 

verzoeken wij u dat direct aan ons te melden. Komt KISO er samen met de betrokkene niet 

uit, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Nr. 11 Wijzigingen Privacy Policy 

• Bij wijzigingen van deze PP in de toekomst zullen wij de betrokkenen zo snel mogelijk 

informeren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


