
Versie: 1.0 / 08-06-2018  pagina 1 van 2 

PRIVACYSTATEMENT BISQQ 
 

Doeleinden verwerking 

BisQQ verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om contact te kunnen opnemen per email 

of per telefoon. 

Wettelijke grondslag verwerking 

Bisqq verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

 De verwerking van de persoonsgegevens is wenselijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven 

toestemming voor de verwerking in te trekken. 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan BisQQ. 

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan BisQQ verstrekt, dan kan het voor BisQQ 

moeilijk worden om contact op te nemen.  

 

Ontvangers persoonsgegevens 

BisQQ zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

BisQQ hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens 

zullen worden opgeslagen: 

- Er geen betaalde werkzaamheden meer verricht zijn door BisQQ aan opdrachtgever in 

de afgelopen 24 maanden.  

Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering 

van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te 

verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Als betrokkene heeft u ook het recht BisQQ te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan 

BisQQ verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te 

krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.  
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Contactgegevens 

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die BisQQ doet kunt u contact 

opnemen via onderstaande gegevens.  

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u 

schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door email in te 

dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 

 

Contactgevens: 

BisQQ 

 

Toernooiveld 26 

6512 AB Nijmegen 

avg@bisqq.nl 

085 – 06 06 456 

 

Contactpersoon: 

Dhr. Mark Haring 

mcharing@bisqq.nl 

+31 6 24 67 38 06 

  

 

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BisQQ, neem dan 

contact op met Dhr. Mark Haring via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw 

klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit.  
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