Cookies en trackers
bQuind maakt momenteel geen gebruik van cookies of andere vormen van trackers op de website.
Er wordt door bQuind op geen enkele manier gebruikers data of surfgedrag gemonitord of
opgeslagen.

Externe links
Op de website van bQuind kunnen hyperlinks gebruikt worden naar websites of andere informatie
van derden. Hyperlinks zijn te herkennen door een andere tekst opmaak of als logo van de derde
partij. Door het klikken op de hyperlink zal de gebruiker naar de externe pagina geleid worden.
bQuind is niet verantwoordelijk voor de informatie die verstrekt wordt op externe pagina’s. De
gebruiker is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van de privacy statement van de derde
partij alvorens gebruik te maken van diens website, ook als de gebruiker via de website van bQuind
naar deze website gaat.

Welke informatie verzamelen wij
bQuind verzamelt zelf niet actief informatie van bezoekers en gebruikers van de website. Alleen als
een bezoeker zelf informatie achterlaat via de website of via de mail zal bQuind informatie van de
bezoeker opslaan om contact op te nemen.

Welke data wij opslaan:
• Voor én achternaam
• Telefoonnummer
• Email adres
• Reden van contact
• Curriculum Vitae (als de gebruiker deze upload in het kader van sollicitatie)

Waarom wij informatie verzamelen
bQuind verzameld alleen informatie om contact te onderhouden met gebruikers die hun contact
gegevens zelfstandig afgeven via onze website of op een andere manier. Enkele van de redenen zijn:

• Een (open) sollicitatie
• Aanvraag van een offerte voor één van onze producten/diensten
• Informatie aanvraag

Intrekken machtiging
Als gebruiker heb je het recht om de machtiging van het verwerken van persoonsgegevens in te
trekken. Dit kan via de contactmogelijkheid op onze website en via email (security@bquind.com).

Recht op wijzigen
Als gebruiker kan een verzoek indienen om informatie die fout is aan te laten passen. Dit kan via de
contactmogelijkheid op onze website en via email (security@bquind.com).

Recht op inzage
Als gebruiker heb je het recht om in te zien welke informatie bQuind opgeslagen heeft over jou. Je
kunt een aanvraag doen ter inzage via onze website en via mail (security@bquind.com).

Privacy van kinderen
De website van en de producten en/of services die bQuind levert zijn niet gericht op minderjarige
personen. bQuind zal nooit persoonsgegevens opslaan van personen onder de 16 jaar. Als je jonger
dan 16 bent zorg dan dat je toestemming hebt van een ouder of voogd voordat je persoonsgegevens
aan ons verstrekt.

Wijzigingen privacy statement
bQuind houdt zich het recht toe om periodiek wijzigingen toe te passen aan dit privacy statement.
Updates zullen altijd via onze website bekend gemaakt worden. Bezoek regelmatig onze website om
op de hoogte te blijven van het laatste privacy statement.

Contact opnemen met ons
Heb je nog vragen of opmerkingen over ons beleid dan horen wij dat graag via security@bquind.com

