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Privacy Policy van KoMos 
 
KoMos hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid 
wordt aangegeven hoe KoMos omgaat met gevoelige persoonsgegevens. 
 
KoMos opereert in een Business to Business omgeving en gaat zorgvuldig om met gevoelige 
persoonsgegevens. KoMos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat 
KoMos in ieder geval: 

 persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. 

 de verwerking van persoonsgegevens beperkt  tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor haar bedrijfsdoeleinden en opdrachten. 

 passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de 
beveiliging van gevoelige persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. 

 op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze zal respecteren. 
 

KoMos is verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het 
doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen zijn kan hierover contact 
opgenomen worden middels onderstaande contactgegevens: 
 
KoMos, Noordeindseweg 434 2651 LP Berkel en Rodenrijs. E-mail post@komos.nl  
t.a.v. Drs. Ing. J.J.M. Oudshoorn 0655866336 
 
Waarvoor verwerk KoMos persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door KoMos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 Het aangaan van een B to B overeenkomst 

 Het eventueel versturen van informatie/ nieuwsbrieven 
 

Voor de bovenstaande doelstellingen maakt KoMos gebruik van de volgende 
(persoons)gegevens: 
bedrijfsnaam, adres, postcode en vestigingsplaats, contactperso(o)n(en), e-mailadres en 
telefoonnummer. 

Verstrekking aan derden 
KoMos zal de aan haar verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. KoMos verstrekt  geen persoonsgegevens aan partijen welke 
gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Bewaartermijn 
KoMos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
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Beveiliging 

KoMos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende 

maatregelen genomen; 

 Digitale dossiers zijn opgeslagen en het computersysteem van KoMos werk met een 

actuele virusscanner 

 Gegevens op papier worden op kantoor van KoMos voorzien van inbraakbeveiliging 

bewaard. 

 

Rechten omtrent inzage in persoonsgegevens  

KoMos geeft (natuurlijke) personen het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 

gevoelige persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking hiervan. 

KoMos vraagt hier logischerwijs voor om een legitimatie alvorens hiermee in te stemmen. 

 

Klachten 

Voor klacht over de verwerking van gevoelige persoonsgegevens kan contact opgenomen 

worden met de hiervoor vermelde contactgegevens. Tevens kan dit gedaan worden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Als er naar aanleiding van de Privacy Policy van KoMos vragen of opmerkingen zijn, neem dan 

hierover contact op met KoMos! 

  

 

 

 

        

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

