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1.

Algemeen
Verzoeken en klachten op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) kunnen ingediend worden per post: Qualitatis Inspectie B.V., t.a.v. Inspectie
en accreditatie manager, Postbus 54, 7770 AB Hardenberg of per e-mail AVG@qinspectie.nl t.a.v. Inspectie- en accreditatie manager.
Qualitatis Inspectie is ingeschreven onder nummer m1646081 bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

2.

Betrokkene
Een onderneming die een eenmanszaak of personenvennootschap betreft, dan wel
iedere andere betrokkene, kan gebruikmaken van het recht om bij Qualitatis
Inspectie een inzageverzoek te doen met betrekking tot de Persoonsgegevens die
over hem of haar verwerkt. Altijd zal er afweging worden gemaakt van belangen.

3.

Beantwoording en afhandeling
Bij een dergelijk verzoek wordt de verzoeker binnen vier weken schriftelijk
geantwoord of er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien deze worden verwerkt
dan wordt aan de betrokkene verstrekt: een beschrijving van de verwerkte
persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de herkomst en ontvangers van de
persoonsgegevens en de persoonsgegevens zelf. Om zeker te weten dat de
persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt dient door middel van het
identiteitsbewijs te worden vastgesteld of de verzoeker de betrokkene betreft. Indien
de verzoeker geen identiteitsbewijs wil opsturen zal hij/zij verzocht worden tot het
maken van een afspraak op het kantoor van Qualitatis Inspectie om de identiteit vast
te stellen.
Indien een verzoek of klacht (gedeeltelijk) geweigerd wordt zal dit met reden
omschreven worden gemeld aan de verzoeker en/of klager.
Eerst bezwaar dan beroep
Is een betrokkene het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar
gegevens, dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk bezwaar
tegen maken. Het bezwaar moet worden toegestuurd aan de directie van Qualitatis
Inspectie, Postbus 54, 7770 AB Hardenberg of via het e-mail adres AVG@qinspectie.nl.
Beslissing op bezwaar
Wordt een bezwaarschrift ingediend, dan moet daar een besluit over worden
genomen. Meestal noemt men dit besluit een 'beslissing op bezwaar'. De 'beslissing
op bezwaar' wordt altijd schriftelijk meegedeeld. Is een belanghebbende het niet eens
met de 'beslissing op bezwaar' dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken
schriftelijk tegen in beroep bij de rechtbank Zwolle. De adresgegevens zijn:
Rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
Vereisten waar een bezwaar of beroepsschrift aan moet voldoen
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Bezwaar- en beroepschriften moeten niet alleen tijdig worden ingediend; zij moeten
ook aan een aantal andere eisen voldoen zoals:
•de naam en het adres van de indiener;
•de dagtekening;
•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en bij
voorkeur kopie van dat besluit;
•de gronden van het bezwaar of beroep.
Laat een belanghebbende zich door een gemachtigde - niet zijnde een advocaat vertegenwoordigen, dan moet aan het bezwaar- of beroepschrift een door de
belanghebbende getekende volmacht worden toegevoegd.
Voldoet een bezwaar - of beroepschrift niet aan bovengenoemde voorschriften, dan
loopt men de kans dat het bezwaar of beroep niet - ontvankelijk wordt verklaard.
4.

Grond voor verwerking persoonsgegevens
De gegevens worden door Qualitatis Inspectie verwerkt met als doel het voorkomen
van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van
(onder)aanneming van werk dit op basis van het SNA Schema (NEN4400-1 &
vigerend Handboek Normen SNA) evenals op basis van eerlijke huisvesting van
arbeidsmigranten (SNF Schema).

5.

Kosten procedure
Procedures die gevoerd worden op grond van de Verzoeken en klachten op basis
Algemene verordening gegevensbescherming tegen Qualitatis Inspectie zijn
kosteloos. Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen in ieder geval - in eerste instantie voor rekening van betrokkene.
.

6.

Overgangs- en slotbepalingen
Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam " Verzoeken en klachten op
basis Algemene verordening gegevensbescherming tegen Qualitatis Inspectie ".
Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door de directie van Qualitatis
Inspectie, onder vermelding van het tijdstip waarop de wijzigingen geacht zullen
worden in te treden.

Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018
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Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie REG-04v03
Waar Wbp stond is dit aangepast in AVG
Waar Wet bescherming persoonsgegevens stond is dit aangepast in Algemene verordening
gegevensbescherming
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