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PRIVACY VERKLARING HC94 & PRESTIGE BUSINESS FASHION 
 
1.-HC94/Prestige 
In deze privacy verklaring wordt weergegeven wat HC94 en Prestige Business Fashion, 
verder te noemen “ons/wij”, met eventueel verzamelde gegevens met betrekking tot deze  
website doen. 
Voor vragen of bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via een van de  
telefoonnummers, dan wel mailadressen, zoals genoemd op deze website. 
2.-Doel gegevens 
Indien er nieuwsbrieven worden verstuurd via email, of indien er contact opgenomen 
wordt via de website, wordt er gevraagd om de benodigde gegevens zoals bijvoorbeeld  
naam, telefoonnummer en emailadres. Wij zullen nimmer om gegevens vragen die niet 
relevant zijn anders dan voor het doel waarvoor deze worden gevraagd. 
Gegevens verzameld door Google analytics zijn altijd anoniem en gaan over de duur van paginabezoeken 
etc. 
3.-Ontvangers 
Onze (software)systemen worden beheerd door Qlic uit Groningen. Ons softwaresysteem  
wordt gehost in het Gyrocenter DCII. Dit ultramodern datacenter voldoet aan de strengste  
milieueisen, en is beveiligd tegen o.a. stroomuitval, inbraak en brand. Om zorg te dragen 
dat adequaat kan worden gereageerd bij hacks of andere misstanden hebben wij een   
SLA overeenkomst afgesloten met onze software leverancier. Dit draagt er zorg voor dat  
(veiligheids)updates automatisch worden uitgevoerd, en er direct kan worden gereageerd 
op hacks en andere onregelmatigheden. 
 
4.-Opslag periode 
Gegevens kunnen langere tijd worden bewaard, doch nimmer langer dan nodig is voor  
het uitvoeren van activiteiten, tenzij dit door wettelijke regelingen anders is voorgeschreven. 
Eventuele nieuwsbrieven zullen altijd kunnen worden afgemeld via een zgn. afmeldingsknop 
dan wel een mail te sturen naar de mailadressen zoals genoemd op deze site. 
Gegevens van google analytics worden anoniem verzameld, en zijn dus niet verbonden 
aan persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website. Deze gegevens kunnen onbepaalde tijd 
worden bewaard door google analytics. 
 
5.-Beveiliging 
In principe worden van de gegevens geen fysieke kopieen gemaakt. De gegevens worden alleen 
beheerd in onze software systemen. Indien van gegevens wel kopieen worden gemaakt op papier, 
dan is dit uitsluitend omdat de uitvoering van het verzoek dit vereist. Denk als voorbeeld aan het  
printen van pakbonnen of paklijsten.  
Voor de vernietiging van papieren gegevensdragers is een contract afgesloten met Visser te Assen 
voor data- en archiefvernietiging. Deze procedure is vanzelfsprekend gecertificeerd. Het materiaal 
wordt via een beveiligde container naar de archiefvernietiging afgevoerd. 
Omdat ook in het gebouw documenten aanwezig kunnen zijn is er een klasse 3 alarminstallatie 
aanwezig. Bij calamiteiten zoals inbraak , sabotage of andere zaken wordt er gebruik gemaakt van een 
particuliere bewakingsdienst. 
Vanzelfsprekend is/wordt door alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
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6.-Rechten 
Iedereen heeft het recht op inzage van zijn of haar gegevens zoals deze bij ons zijn opgeslagen. 
Dit kan door een email te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. 
Wij verstrekken dan, na de identiteit van rechthebbende te hebben vastgesteld, de gegevens 
waarom is verzocht. 
Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft de rechthebbende het recht deze te laten  
rectificeren of wijzigen. 
 
Mochten de door ons opgeslagen gegevens nodig zijn voor een andere partij dan bestaat 
het recht van overdracht. Wij zullen de gegevens overdragen aan de partij zoals verzocht.  
De wijze van overdracht zal plaatsvinden op de wijze zoals deze door ons overgedragen 
kunnen worden. Er bestaat geen recht deze gegevens op een bepaalde volgorde of bepaalde  
wijze over te dragen aan een derde partij. 
Indien de rechthebbende de gegevens wenst te wissen, dan bestaat het recht deze op 
verzoek uit onze systemen te laten wissen van de persoonlijke gegevens. 
Ook kan de rechthebbende verzoeken de gegevens te laten bestaan maar ons verzoeken 
te stoppen, al dan niet tijdelijk,  met het gebruik van deze gegevens.  
De rechthebbende kan altijd een klacht indienen wanneer hij/zij de indruk heeft dat  
er niet juist met de gegevens wordt omgegaan. Dit kan via de autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of 
Belgie. 
Het gebruik maken van rechten kan via mail onder toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, 
id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Bij twijfel of misbruik kan er om 
aanvullende gegevens worden gevraagd. 
 
 


