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Inleiding
Het privacy statement van RSK Netherlands statutair gevestigd te Bleiswijk (Nederland) verschaft
informatie over persoonsgegevens die RSK verwerkt. Wij vinden de privacy van onze relaties erg
belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wij vinden het belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over het doel waarvoor wij
persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft
inzake uw persoonsgegevens.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op
onze website(s).
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud, de uitvoering of indien
u hier klachten over heeft, dan kunt u ons bereiken op:
RSK Netherlands B.V.
Klompenmakersstraat 12
2984 BB Ridderkerk
+31 (0)180 46 33 30
info@rskgroup.nl
Doel van onze gegevensverwerking
Om uw opdracht uit te voeren hebben wij gegevens nodig, ook persoonsgegevens zoals uw naam,
emailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. In veel gevallen valt deze informatie niet
onder persoonsgegevens, omdat het uw bedrijfsgegevens betreft. In voorkomende gevallen zegt
deze informatie echter wel iets over u als natuurlijk persoon, dit is bijvoorbeeld het geval bij
eenmanszaken.
Wij verwerken uw (persoons)gegevens om de opdracht uit te voeren, welke wij met u middels een
offerte en opdracht of raamovereenkomst hebben omschreven. Daarnaast hebben wij een wettelijke
bewaarplicht van onze administratie, deze geldt 7 jaar.
Wij vragen daarom uw toestemming uw (persoons)gegevens te verwerken voor tenminste de duur
van de opdracht en de wettelijke termijn voor de financiële administratie. Wanneer u instemt met de
offerte gaat u daarom ook akkoord met het door ons verwerken van uw (persoons)gegevens.
Wij zullen uw (persoons)gegevens zorgvuldig verwerken en beheren. U blijft zelf eigenaar van de
gegevens. Meer informatie over uw rechten vindt u onder ‘Rechten’.
Verwerkingen en rechtsgrondslagen
In de Algemene verordening gegevensbescherming zijn veel voorkomende bewerkingen genoemd,
waaronder ‘verzamelen, vastleggen, opslaan, opvragen, raadplegen en gebruiken’. Deze
verwerkingen zijn noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering en de uitvoering van uw opdracht. De
verwerkingen vallen daarom onder rechtsgrondslagen zoals deze genoemd zijn in de AVG en zijn
daarom gerechtvaardigd.
Voor sommige opdrachten, zoals het aanvragen van vergunningen en het melden en begeleiden van
saneringen is het noodzakelijk dat wij uw (persoons)gegevens delen met derden, vaak gemeenten of
omgevingsdiensten. Wij doen dit in uw opdracht en zijn in zulke gevallen geen
verwerkingsverantwoordelijke van uw (persoons)gegevens, maar een verwerker. de
verwerkingsverantwoordelijke in zulke gevallen is de betreffende overheid of gedelegeerde (bevoegd
gezag).
Bewaartermijn
We slaan uw informatie enkel zo lang op als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de
informatie is verzameld en verwerkt of, als de toepasselijke wet een langere periode van opslag en

1 van 2

behoud heeft vastgesteld, voor de opslag en het behoud zolang de wet dit vereist. Na deze periode
worden uw persoonsgegevens gewist.
In het bijzonder:
Houd er rekening mee dat RSK Netherlands onder fiscale wetgeving verplicht is om bepaalde
gegevens gedurende een periode van maximaal 7 jaar te bewaren.
Indien u uw toestemming intrekt waarop een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd,
wissen we zonder overmatige vertraging de persoonsgegevens, in zoverre als de verwerking van de
persoonsgegevens was gebaseerd op de ingetrokken toestemming;
Als u het recht uitoefent om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens,
wissen we zonder overmatige vertraging uw persoonsgegevens die we verwerkt hebben voor het doel
waartegen u bezwaar maakte, tenzij een andere rechtsgrondslag betreffende de verwerking en het
behoud van deze gegevens bestaat of tenzij een toepasselijke wet bepaalt dat wij deze gegevens
moeten bewaren. In dat geval informeren wij u hierover.
Rechten
U heeft de volgende
gegevensbescherming:
-

-

-

-

-

-
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op
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Recht van inzage: U hebt het recht om bevestiging van ons te ontvangen of wij wel of niet
persoonsgegevens van u verwerken en u hebt het recht om te allen tijde toegang te
verkrijgen tot uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Om dit recht uit te oefenen
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: Als we uw persoonsgegevens verwerken,
pogen we er door de implementatie van passende maatregelen voor te zorgen dat uw
persoonsgegevens correct en actueel zijn voor de doeleinden waarvoor uw
persoonsgegevens door ons zijn verzameld. Als uw persoonsgegevens incorrect of
incompleet zijn, heeft u het recht tot rectificatie van dergelijke gegevens. Om dit recht uit te
oefenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Recht op het wissen van uw persoonsgegevens of het recht op beperking van de verwerking:
u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of om de verwerking van de
persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen kunt u te allen tijde contact met
ons opnemen.
Recht om uw toestemming in te trekken: Als u toestemming hebt gegeven tot het verwerken
van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming
voordat deze werd ingetrokken. Om dit recht uit te oefenen kunt u te allen tijde contact met
ons opnemen
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens te
ontvangen die u betreffen en die u ons verschaft heeft, in een gestructureerde, gangbare en
machine leesbare vorm te verkrijgen of om deze gegevens naar een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om dit recht uit te oefenen kunt u te allen tijde
contact met ons opnemen.
Recht van bezwaar: u heeft mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken
van uw persoonsgegevens.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht om een
klacht in te dienen bij een voor gegevensbescherming bevoegde toezichthoudende autoriteit
gevestigd in de Europese Unie.
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