
Privacyverklaring Quanton 

 

Quanton hecht veel belang aan de privacy van de bezoekers van de website Quanton.nl. 

Quanton gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de vraagstelling, die u op 

training, coaching of op advies gebied heeft. Als u persoonsgegevens verstrekt, worden die 

niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijnen die Quanton hanteert voldoen aan 

wet- en regelgeving en zijn zichtbaar in het opgestelde verwerkingsregister.  

 

De volgende gegevens worden door Quanton verwerkt ten behoeve van de opdracht: 

- Uw bedrijfsnaam 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

 

Quanton handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens 

om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens 

te voorkomen. De maatregelen hieromtrent zijn opgenomen in het privacy beleid. Uw 

gegevens, die online worden bewaard en verwerkt zijn beveiligd met een SSL-verbinding. 

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen tenzij dit voor de uitvoering van de 

opdracht noodzakelijk is. Hierbij wordt te allen tijde uw toestemming gevraagd. 

 

Gebruik van cookies 

Quanton maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie 

is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u 

een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in 

te stellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, 

Internet Explorer, Firefox en Safari. 

 

Quanton maakt gebruik van de volgende cookies: 

 

Functionele cookies 

De website van Quanton gebruikt soms functionele cookies. Volgens de cookiewet (artikel 

11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te 

worden gevraagd. 

 

Google Analytics cookies 

De website van Quanton gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren 

hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Quanton 

hanteert de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding heeft Quanton de volgende 

maatregelen getroffen: er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste 

octet van het IP-adres wordt, de optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet en er wordt 



geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-

cookies. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quanton.nl snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 

 

Meer informatie 

Quanton wil duidelijk zijn over de manier waarop hij met persoonsgegevens omgaat en heeft 

daarom ook een intern verwerkings- register en een privacy beleid opgesteld. Vragen en 

verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@quanton.nl  

 

Klachten 

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u 

ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Aanpassen privacyverklaring 

 

Quanton behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie 

staat op deze website. 
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