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Inleiding 

Wij respecteren de privacy van mensen die 
persoonsgegevens aan ons verstrekken. De 
persoonsgegevens die aan ons worden 
verstrekt zullen wij op een passende manier 
beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij 
houden ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), de 
Telecommunicatiewet en andere geldende 
wet- en regelgeving waarbij je privacy in het 
geding is. 

In deze privacyverklaring informeren wij je 
over de gronden en doelen waarvoor wij je 
persoonsgegevens gebruiken. Verder leggen 
wij je uit op welke wijze wij je 
persoonsgegevens gebruiken en welke 
bewaartermijnen wij hanteren. 

De persoonsgegevens die we van 
je verwerken en met welk doel 

Wij verwerken je persoonsgegevens steeds 
voor een concreet doel en op basis van een 
wettelijke grondslag. Je kunt daarbij denken 
aan de volgende doelen:  

• voor het verrichten van onze diensten; 
• om met je in contact te kunnen komen 

(communicatiedoel); 
• toezenden van nieuwsbrieven, acties 

en promoties (promotiedoel en 
relatiebeheer); 

• gebruik en verbetering van onze 
website en dienstverlening; 

• het verrichten van marktonderzoek ten 
behoeve van ons bedrijf;  

• levering en facturatie van onze 
diensten en producten (financieel 
doel); 

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan 
derden zonder je uitdrukkelijke en 

voorafgaande toestemming, tenzij de wet of 
een rechterlijke uitspraak ons dat verplicht. 

Internetsites van derden  

Op onze websites vindt je mogelijk links naar 
andere websites. Deze privacyverklaring is 
hierop niet van toepassing. Deze websites 
kunnen een ander privacy beleid hebben 
waarop wij geen invloed hebben. 

Contactformulier en nieuwsbrief 
Met het contactformulier kunt je ons vragen 
stellen die wij zo snel mogelijk zullen 
beantwoorden. Daarvoor gebruiken wij je 
naam en e-mailadres.  

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij 
het bewaren van deze gegevens om contact 
met je te kunnen onderhouden. Wij bewaren 
deze persoonsgegevens totdat we zeker 
weten dat je vragen beantwoord zijn en 
daarna tot zes maanden voor de eventuele 
follow up van een gesprek.  

Onze bestaande klanten worden af en toe via 
een nieuwsbrief geïnformeerd over onze 
diensten en activiteiten. Personen die geen 
klant van Kat-Haros zijn, ontvangen deze 
nieuwsbrief op basis van toestemming. Iedere 
lezer van onze nieuwsbrief kan zich eenvoudig 
afmelden voor toekomstige ontvangst door 
middel van de afmeldoptie in het betreffende 
bericht. 

Cookies  

Op onze website maken wij gebruik van 
cookies.  Cookies zijn kleine tekstbestanden 
die door een internetpagina op je pc, tablet of 
mobiele telefoon worden geplaatst. Dit 
gebeurt direct als je onze website bezoekt.  
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De cookies op onze website gebruiken we 
alleen om onze website beter te laten 
functioneren. 

Je kunt deze cookies zelf verwijderen door 
binnen de instellingen van je computer de 
browsergeschiedenis te wissen.  

Waar wij je op onze website om je 
persoonsgegevens vragen, is dat om een 
vraag goed te kunnen beantwoorden, of 
omdat je je ergens voor aanmeldt. Deze 
gegevens gebruiken wij alleen daarom en 
worden niet gedeeld met derden. Het gaat om 
de volgende gegevens: de browser die wordt 
gebruikt, het tijdstip en de duur van je bezoek; 
welke pagina's bezocht zijn en foutmeldingen. 

Rechten met betrekking tot 
persoonsgegevens  

Als je vragen hebt of wilt weten welke 
persoonsgegevens wij van je hebben, kun je 
altijd contact met ons opnemen. Je hebt de 
volgende rechten: 

1. een uitleg krijgen over de 
persoonsgegevens die we verwerken en 
wat we daarmee doen 

2. de inzage in je persoonsgegevens 
3. het corrigeren van terechte fouten 
4. het verwijderen van verouderde 

gegevens 
5. het intrekken van toestemming; 
6. bezwaar maken tegen een bepaald 

gebruik  
7. het overdragen van je gegevens naar 

een derde  

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier 
helpen, dan heb je het recht om een klacht in 
te dienen bij de onderstaande contactpersoon 
of de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Diversen 

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door 
ons aangepast worden. Op deze 
privacyverklaring is Nederlands recht van 
toepassing. Alle eventuele geschillen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter 
te Utrecht   

Contactgegevens 

Kat-Haros Management bv 
Frans Halslaan 30 
3931 LJ Woudenberg 
033-2867930 
KVK 32134802. 

Contactpersoon  

Bart Kamerling 
033-286 79 30 
info@kat-Haros.nl 
 


