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Privacybeleid 
Kvartett.com Site en platform 
Het online platform voor het in- en uitlenen van tijdelijk 
personeel  

 
Kvartett respecteert uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Kvartett met betrekking tot het 
verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van de (persoons)gegevens die u aan Kvartett 
geeft/verstrekt.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.Kvartett.com (hierna te noemen: “de Site”) en het platform 
(hierna te noemen: “het platform”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of 
gebruik met behulp van mobiele apparatuur.  

Door gebruik te maken van de website www.Kvartett.com en het daaraan gerelateerde platform, stemt u 
uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door Kvartett van uw 
persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en de Algemene voorwaarden.  

Dit privacybeleid geldt alleen voor informatie die u zelf invoert op het platform en/of de Site. Er zullen geen 
andere gegevens worden verzameld of verwerkt die Kvartett over u ontvangt van derden. 

Kvartett is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp).  

Kvartett garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en 
gebruiker van de dienst Kvartett. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale 
inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. 
 
Kvartett handhaaft een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de 
techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies 
van persoonsgegevens te voorkomen. 
 
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen 
welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening, legt Kvartett gegevens vast (zoals naam, woonplaats en adres, uw 
telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres, competenties en werknemersgegevens). Kvartett gebruikt deze 
gegevens louter en alleen voor de uitvoering van de betreffende dienstverlening.  
 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• u gebruik laten maken van onze dienstverlening; 

• het afnemen van diensten via de website/platform en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de 
website/platform; 

• u toegang verlenen tot uw account; 

• het afhandelen van en het informeren over het verloop van de dienst; 

• het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten; 

• het verbeteren van onze dienstverlening. 
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Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. 

Privacybeleid andere websites 

Voor inhoud van externe websites waarnaar links staan vermeld op www.kvartett.com is Kvartett niet 

verantwoordelijk. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

Wijzigingen 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op de hiervoor genoemde pagina vindt u 
echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. 
 

Derden en privacy 

Kvartett kan uw gegevens zonder voorafgaand uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming niet 
verspreiden onder derden. 

 
Cookies 

Kvartett hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en onze diensten. Om 

deze reden maakt Kvartett.com gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met 

pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 

opgeslagen.  

Bij gebruik van onze Site en platform geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals 
omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw 
browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 
  
Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden: 

• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en platform wort 
gebruikt door de bezoekers of lezers; 

• het optimaliseren van onze diensten; 

 
Social media cookies 
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk 
aan het ‘liken’ via Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf 
afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media 
platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. 
 

Inzage, correctie en recht van verzet 

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt Kvartett te allen tijde verzoeken 
om uw gegevens in te zien. Indien de door Kvartett verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u 
haar verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door Kvartett, of derden, 
benaderd wilt worden, laat Kvartett dit dan weten per e-mail via info@Kvartett.com. Om misbruik te voorkomen 
kunnen wij daarbij aan u vragen zich te identificeren.  

Als u verdere vragen heeft over dit privacybeleid, de handelwijze van Kvartett met betrekking tot de Site en/of het 
platform, of als u wilt dat Kvartett uw (persoons)gegevens uit haar database wijzigt en/of verwijdert, kunt u 
Kvartett bereiken via het e-mailadres: info@Kvartett.com. 
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