Privacy- en cookieverklaring Q-Concepts
Dit is de privacyverklaring van Q-Concepts inzake de website
www.q-concepts.nl. Q-Concepts is de handelsnaam van de
volgende vennootschappen:
•
•
•
•
•
•

Q-Concepts B.V. (KvK 17277476);
Q-Concepts Rotterdam B.V. (KvK 59107324);
Q-Concepts Limburg B.V. (KvK 63871459);
Q-Concepts Interim en Advies B.V. (KvK 17277495);
Q-Concepts Accountancy B.V. (KvK 17277491);
Q-Concepts Advies B.V. (KvK 54808537).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de
gegevensverwerking door Q-Concepts door middel van de
verwerkingen via onze website q-concepts.nl alsmede met
betrekking tot het gebruik van cookies.
Q-Concepts respecteert de privacy van alle klanten en
gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Deze
privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten
van Q-Concepts.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Q-Concepts niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij
raden u aan bij het via onze website benaderen van websites
van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die
andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op
onze website bent als de URL is gewijzigd.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Q-Concepts verzamelt en verwerkt in de basis geen persoonlijke
gegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt via
het contact- of aanmeldformulier op de website. De verzamelde
gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen
nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van
documenten, of voor het ontvangen van de nieuwsbrief
wanneer u zich hier expliciet voor heeft aangemeld.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of
ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of
de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.

hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
LinkedIn, Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen
promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en
Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die
wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden
willen informeren over nieuws op het gebied van juridische
zaken, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres
wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan
de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp om vast
te stellen welke onderdelen op onze webpagina’s de meeste
aandacht krijgen. Mailchimp maakt hiervoor gebruik van
cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te
identificeren, ze dienen alleen om het voor ons mogelijk te
maken te analyseren hoe de website gebruikt wordt. Meer
informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun
privacy policy. Als u niet wilt dat Mailchimp deze gegevens
verzamelt, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan
iedere nieuwsbrief.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk
verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat,
kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de
hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met
informatie over onze producten en diensten door dit te melden
bij navolgend adres:
Q-Concepts
Reitscheweg 45
5232 BX ‘s-Hertogenbosch

Google Analytics

Aanpassen privacy statement

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze
Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy
beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke
privacy beleid van Google Analytics.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden
gepubliceerd

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze
website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons
te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben

