PRIVACY STATEMENT
KYS Facility B.V., gevestigd aan de Julianastraat 4, 2161 RD Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Directeur:
Website:
E-mail:

H.A.M. van Bakel
www.kysfacility.nl
info@kysfacility.nl

Recht op privacy
KYS Facility hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in
overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is
beschikbaar op de website www.kysfacility.nl en in het KYS handboekensysteem op de website
www.mijnhandboeken.nl
Doel gegevensvastlegging
De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn onderdeel van de overeenkomst van diensten die u met KYS Facility
heeft afgesloten, dan wel waarvoor KYS Facility van u een schriftelijke opdracht heeft ontvangen.
Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de gewone persoonsgegevens die mogelijk kunnen worden verwerkt:
➢ Voor- en achternaam
➢ Adresgegevens
➢ Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
➢ Titel
➢ Telefoonnummer
➢ E-mailadres
➢ Diplomanummer
➢ Klantnummer
➢ Bankgegevens (bij automatische incasso opdrachten)
Verwerken persoonsgegevens
In de handboeken en rapportages die KYS Facility opstelt worden standaard uitsluitend de strikt noodzakelijke, door u
aan te leveren, persoonsgegevens verzameld voor het specifieke doel waarvoor ze bestemd zijn.
Beveiliging persoonsgegevens
KYS Facility neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
➢ KYS Facility beschikt over een verwerkersovereenkomst met de beheerder van de website en het
handboekensysteem.
➢ De netwerkverbindingen zijn beveiligd en versleuteld met SSL-technologie. Dit herkent u aan het slotje in de
adresbalk (HTTPS).
➢ De apparatuur en systemen zijn optimaal beschermd tegen virussen en malware.
➢ Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het handboekensysteem.
➢ Het handboekensysteem is zo opgebouwd dat gebruikers per functie met een gebruikersnaam en wachtwoord
geautoriseerd kunnen worden.
➢ Er wordt actief uitgelogd bij enige tijd geen activiteit van het handboekensysteem.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan via
info@kysfacility.nl
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Delen van persoonsgegevens met derden
KYS Facility verkoopt uw gegevens niet aan derden.
KYS Facility verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor
certificeringsdoeleinden, het verzenden van handboeken, rapportages en diploma’s met pasjes of om te voldoen aan
de wettelijke verplichting.
Bewaartermijn
KYS Facility bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze
gegevens worden verzameld.
Na beëindiging van de overeenkomst met u blokkeert KYS Facility B.V. de persoonsgegevens en (digitale) handboeken
op een zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.
Voor de belastingdienst is een bewaartermijn van 7 jaar noodzakelijk.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt
opgeslagen.
KYS Facility gebruikt uitsluitend de noodzakelijke technische cookies die essentieel zijn voor de werking van haar
website en het handboekensysteem.
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 KYS Facility.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij KYS Facility een verzoek kunt indienen om uw
persoonsgegevens 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@kysfacility.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Klachten
KYS Facility B.V. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Datalekken
Van datalekken zullen de oorzaak, gevolgen en genomen maatregelen worden vastgelegd en gedocumenteerd.
Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw Persoonsgegevens,
aarzel dan niet om contact op te nemen via info@kysfacility.nl
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