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1. Gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke 

Naam Quality4food 
Kantoor adres/Vestigingsplaats Busines centrum Leudal, Markt 6, 6088BP Roggel 
Telefoonnummer +31-475-712175 
E-mail adres Info@quality4food.com 
Website http://quality4food.com 
KvK registratie 67339131 

 

Contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke  

Naam Mark Schatorjé  
Functie Director 

 

2. Quality4food, verkoopt en onderhoudt proces- en kwaliteitssystemen voor, brouwerijen en 

drankenindustrie, blik makers, - vullers en hun toeleveranciers. Hiervoor vertegenwoordigt 

Quality4food onder meer de volgende bedrijven: Quality by Vision, Centec, Twin Monkeys, en Loliser. 

Tevens is Quality4food contactpersoon voor bedrijven zoals Imeta, Gruppo Ezquerra. 

 

3. Doeleinden 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende doel: 
 

Advies, verkoop en service van relevante systemen aan haar klanten. 
 
De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: 
 

Relevante telefoonnummers en directe e-mailadressen. 
 

Data minimalisatie en beperking van verwerkingen zal plaatsvinden door enkel die gegeven op te 

slaan die noodzakelijk zijn voor het doel en op andere wijze niet verkregen kunnen worden. De data 

zullen direct vernietigd worden als deze niet langer noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. 

 

4. Transparantie 

Iedere betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt zijn heeft te allen tijde het recht om van ons te 

eisen dat alle gegevens die verwerkt zijn direct aan de betrokkene worden medegedeeld. Een verzoek 

daartoe kan per email worden gedaan.  

 

5. Rechtmatigheid 

Persoonsgegevens van betrokkene worden enkel na toestemming van betrokkene verwerkt.  

 

 

 

 

 

mailto:Info@quality4food.com
http://quality4food.com/


              
Process and Quality inspection systems                                                                    Privacy reglement  

Deze privacy statement is opgesteld samen met, en gecontroleerd door BASO, Juridisch advies 

 
 

V1.3 Roggel 28-06-2018 

 

 

6. Beveiliging 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de verkregen persoonsgegevens te beveiligen: 

2 stap verificatie van de database, en m.b.t. de inkomende mailadressen via de website hebben 

we een online veiligheid certificaat.  

 

7. Datalekken 

Om datalekken te voorkomen hebben we de volgende maatregelen genomen:  

2 stap verificatie van de database, en m.b.t. de inkomende mailadressen via de website hebben 

we een online veiligheid certificaat 

 

8. Rechten betrokkenen 
Betrokkenen hebben het recht op  

• Informatie 
• Inzage 
• Verwijdering 
• Verbetering 

Betrokkenen kunnen deze rechten uitoefenen door een mail te sturen aan Quality4food. Binnen 14 
dagen na ontvangst van het bericht van betrokkene zal deze een antwoord ontvangen. 
 
 

9. Bewaartermijnen 
De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de 
gegevens verzameld zijn en in ieder geval gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn. 
 

10. Inschakelen verwerkers 
Voor het verwerken van de persoonsgegevens maken we gebruik van de volgende verwerkers 
waarmee we conform de wettelijke regeling een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. 

Exact boekhoud en CRM software. 
 

11. De 10 regels van privacybescherming persoonsgegevens 
Wij hanteren de volgende 10 regels in verband met de privacybescherming van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 
- Wij behandelen de persoonsgegevens vertrouwelijk en integer 
- Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we nodig hebben 
- Wij leggen vast wat we doen met de persoonsgegevens 
- Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het vooraf aangegeven doel 
- Wij delen de persoonsgegevens alleen met anderen met toestemming van betrokkenen 
- Wij gaan zorgvuldig om met de verwerkte persoonsgegevens 
- Wij gaan vertrouwelijk om met wachtwoorden en andere beveiligingen 
- Wij kennen de risico’s van email, internet en social media en gebruiken die niet voor verwerkte 

persoonsgegevens 
- Wij zijn zeer voorzichtig bij het gebruik van mobiele faciliteiten 
- Wij melden beveiligingsincidenten direct aan betrokkenen.  
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