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HOS VEILIGHEIDSCOMBI 

Privacy statement 

Wij, HOS VeiligheidsCombi, stellen deze privacy statement beschikbaar zodat u als gebruiker 
van onze website inzicht heeft in het gebruik van uw privacygegevens. Wij hebben deze 
privacy statement dusdanig opgesteld zodat deze in het belang van de gebruiker aan de 
wensen en behoeften omtrent het delen van de gegevens, voldoet. Wij attenderen u graag 
dat deze privacy statement enkel van toepassing is bij HOS VeiligheidsCombi, is opgesteld 
door HOS VeiligheidsCombi en in eigendom is van HOS VeiligheidsCombi. Hiermee 
aangevend dat het hergebruiken van deze privacy statement niet geaccepteerd wordt. 
Daarnaast kan deze privacy statement afwijken van andere, wij zijn niet verantwoordelijk 
voor die desbetreffende privacy statements. Op deze website, www.hosveiligheidscombi.nl, 
is uitsluitend onze privacy statement van toepassing.  

Doordat u gebruik maakt van de website gaat u akkoord met onze privacy statement.  Wij 
respecteren dat u uw gegevens in vertrouwen met ons deelt, daarom wordt dit ook 
vertrouwelijk behandeld.  

Ons gebruik van jouw gegevens 

Het delen van uw gegevens bij onze werkzaamheden 

Wij eventuele uitvoerende werkzaamheden tussen u en HOS VeiligheidsCombi worden 
persoons/bedrijfsgegevens verstrekt. Deze gegevens worden vertrouwelijk intern 
opgeslagen. Enkel bij noodzaak, met uw goedkeuring, worden deze gegevens in vertrouwen 
gedeeld. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gedurende een vastgestelde 
periode vertrouwelijk bewaard. Hierna worden deze kleine tekstbestanden vernietigd en 
vragen wij u opnieuw akkoord te gaan met ons cookie beleid. De cookies zetten wij in zodat 
u optimaal gebruik kan maken van www.hosveiligheidscombi.nl. Deze cookies kunnen 
gedeeld worden met derden partijen zoals Google Analytics. Wanneer u hier niet mee 
akkoord gaat kunt u het gebruik van cookies afwijzen of uw selectie aanpassen. 
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Derden partijen 

HOS VeiligheidsCombi verstrekt uw persoonsgegevens (geen cookies) niet aan derden 
partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zie gerechtelijk bevel/vonnis). Enkel in 
dit geval werken wij mee met het delen van de persoonsgegevens. Daarnaast worden 
persoonsgegevens enkel gedeeld wanneer u hier zelf om vraagt of schriftelijk/elektronisch 
goedkeuring voor geeft. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde 
cloud-omgeving. Dit houdt in dat de gegevens aan de beveiligde verstrekker van de cloud 
kenbaar worden gemaakt, met het doeleinde deze op te slaan. Indien deze gegevens voor 
HOS VeiligheidsCombi niet meer van toepassing zijn worden deze uit het systeem 
verwijderd.  

Beveiliging 

Wij, HOS VeiligheidsCombi, hebben verschillende acties ondernomen om de bewaring en het 
gebruik van uw gedeelde persoonsgegevens optimaal te beschermen.  

- Onze website, www.hosveiligheidscombi.nl, is via “https://” beveiligd. Wordt 
wekelijks ge-update en gekopieerd. 

- HOS VeiligheidsCombi software en besturingsststemen beschikken over firewall. 
- Wachtwoorden worden regelmatig veranderd en worden beveiligd.  
- Het gebruik van computers is enkel mogelijk voor HOS VeiligheidsCombi 

medewerkers. 

Rechten van verwijdering 

U heeft het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen. 
Wanneer u dit recht wilt toepassen dient u ons schriftelijk een verzoek van verwijdering te 
sturen, zie het onderstaande adres. Wij zullen dan z.s.m. uw verzoek inwilligen en uw 
gegevens verwijderen uit onze systemen.  

Beleidswijziging 

Ons privacy beleid en dus deze statement kunnen gewijzigd worden.  

Bedrijfsgegevens 

HOS VeiligheidsCombi 
Neerloopweg 3 A6, 
4814 RS, Breda 

 
 


