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PRIVACYVERKLARING  
 
Van: 
De eenmanszaak Q-rious Marketing & Communication 
Helmkruid 18 
7681 TB Vroomshoop 
Nederland 
 
hierna te noemen: Q-rious 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Q-rious uitvoert.  
 

NUT EN NOODZAAK VAN P ERSOONSGEGEVENS  
a. Q-rious benodigt persoonsgegevens van individuen en/of van medewerkers van (potentiële) 

opdrachtgevers (hierna cliënten) om offertes uit te kunnen brengen, werkzaamheden te kunnen 
verrichten, diensten te kunnen leveren en geleverde diensten te kunnen factureren.  

b. De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor die specifieke doeleinden 
waarvoor ze verstrekt zijn. Dit geldt voor persoonsgegevens die digitaal, schriftelijk, in de vorm van 
een visitekaartje, telefonisch en/of mondeling door cliënten zijn verstrekt aan Q-rious.  

c. Q-rious beschouwt persoonsgegevens van cliënten als vertrouwelijke gegevens die enkel en alleen 
bedoeld zijn voor de uitoefening van een onderlinge zakelijke relatie.  

d. Persoonsgegevens worden door Q-rious niet aan derden verstrekt, niet uitgeruild, niet 
(door)verkocht en niet gebruikt voor marketingdoeleinden zoals (e-mail) nieuwsbrieven.  

e. Indien Q-rious niet in staat is een (potentiële) opdracht zelfstandig uit te voeren en het noodzakelijk 
of wenselijk acht om een ander bedrijf of een andere zelfstandig professional (hierna mede-
opdrachtnemer) te betrekken bij het uitvoeren van de opdracht, kan Q-rious de contactgegevens 
van de cliënt(en) verstrekken aan de mede-opdrachtnemer(s). Dit gebeurt pas en alleen na 
instemming door de cliënt(en).  

 

AARD VAN DE PERSOONSG EGEVENS  
a. Q-rious benodigt de volgende (persoons)gegevens voor het uitoefenen van werkzaamheden:  

1. Voornamen, initialen en achternaam 
2. E-mailadres(sen) 
3. (Mobiel) telefoonnummer(s) 
4. Adresgegevens 
5. Webadres 
6. In sommige gevallen wordt op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt een thuisadres en/of een 

privételefoonnummer toegevoegd aan het visitekaartje in Microsoft Outlook 
b. Q-rious benodigt en beschikt niet over bankrekeningnummers en geboortedata van cliënten tenzij 

er (ook) een persoonlijke/privérelatie bestaat met de cliënt.  
 

OMGANG MET PERSOONSGE GEVENS  
a. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de correcte uitvoering van 

werkzaamheden en facturatie hiervan door Q-rious. Is er sprake van beëindiging van de zakelijke 
relatie, dan worden de betreffende persoonsgegevens maximaal 3 jaar na die beëindiging 
bewaard.  

b. Q-rious bewaart alle persoonsgegevens digitaal, met uitzondering van ‘papieren’ visitekaartjes.  
c. De persoonsgegevens worden bewaard op een:  

1. Laptop voorzien van geautoriseerde software en up-to-date beveiligingssoftware om de 
gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, diefstal en verlies 

2. Smartphone voorzien van geautoriseerde software en up-to-date beveiligingssoftware om 
de gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, diefstal en verlies 
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3. Zakelijk Google account 
4. Externe harde schijf die incidenteel aan de onder punt c1 hierboven genoemde laptop is 

gekoppeld 
d. Persoonsgegevens die gebruikt zijn of worden voor het uitbrengen van offertes en voor facturatie 

(inclusief herinneringen) worden elektronisch en indien wettelijk verplicht ook op papier, gedurende 
7 jaar bewaard.  

 

INZAGE ,  RECTIFICATIE EN VERWIJDERING  
a. Iedere cliënt of persoon die vermoedt of weet dat Q-rious over zijn of haar persoonsgegevens 

beschikt, kan via www.q-riousmarketing.nl/contact contact opnemen voor een verzoek tot inzage, 
rectificatie en/of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens.  

http://www.q-riousmarketing.nl/contact
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