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Persoonsgegevens
QNS verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens door
dat uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties
Voor- en achternaam,
Geslacht,
Telefoonnummer,
Adresgegevens,
E-mailadres,
Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
QNS heeft alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:
Bankrekeningnummer,
Beoordeling kredietwaardigheid,
Betalingsgedrag.
Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens
verwerken:
IP-adres,
Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

Bewaartermijn
QNS bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de
bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
QNS verkoopt geen gegevens aan derden en 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 opdracht van ons, hebben wij een
verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. QNS is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw gegevens worden, uitgezonderd wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij
de bewuste partij hebben ingeschakeld voor eventuele installatie , service, garantie of hardware- en
softwarelevering. Een dergelijke derde partij is altijd gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met
daarbij een geheimhoudingsverklaring.
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Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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 QNS en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@qns.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Wij doen ons best zo snel mogelijk
te reageren op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
QNS 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@qns.eu.

Cookie
De website van QNS verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google
Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk
hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de
overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te
brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
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