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Privacy Statement   

  

Algemeen   

Wanneer u deze website bezoekt kan Kiwa persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek 

door u verstrekte gegevens) als indirect (via het gebruik door u van ons computernetwerk of onze website).  Deze 

persoonsgegevens worden door Kiwa  verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  Kiwa  zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit 

privacy statement omschreven doeleinden.   

  

Doeleinden van de gegevensverwerking   

Kiwa  verzamelt en verwerkt gegevens van (potentiële) deelnemers en bezoekers van deze website ten behoeve van het 

registreren en certificeren van zelfstandig ondernemend zorgverleners middels twee gewaarborgde keurmerken, te weten 

het Keurmerk ZZP’ers in de zorg.   

  

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?  

Kiwa verwerkt uw persoonsgegevens op twee verschillende manieren: online bij grote aanbieders en in applicaties (cloud) 

van geselecteerde derde partijen voor specifieke producten en diensten. Kiwa heeft een strikt beveiligingsbeleid om een 

adequate beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Wanneer we een onlineprovider gebruiken, kiezen we 

ervoor om samen te werken met marktleiders of andere partijen die voldoen aan de EU-wetgeving en die beschikken over 

uitgebreide beveiligings- en privacy maatregelen. De opslagperiode van uw persoonlijke gegevens hangt af van het type 

proces waarvoor het nodig is. Voor veel van onze producten en services maken uw persoonlijke gegevens deel uit van 

een continu proces. Daarom worden uw persoonlijke gegevens bewaard totdat het proces wordt beëindigd. In alle andere 

gevallen worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd wanneer ze hun doel hebben bereikt, 

tenzij er enige vorm van wettelijke opslagperiode van toepassing is.  

  

Met wie delen we persoonlijke gegevens?  

Kiwa deelt in het algemeen geen gegevens met anderen die persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor hun 

eigen (bedrijfs-) doeleinden. Indien nodig om u producten en services van Kiwa te leveren, ontvangen derden mogelijk 

gegevens van ons over u. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met anderen die gerelateerd zijn aan onze 

producten en diensten. Persoonlijke gegevens van een gevoelige aard worden over het algemeen niet gedeeld tenzij de 

strikte vrijstellingen van de wet worden nageleefd of in noodsituaties waarbij uw vitale belangen het best worden gediend 

door relevante informatie te delen.  

  

Wie heeft toegang tot uw gegevens?   

Kiwa biedt interne toegangsbeperkingen voor Kiwa, en wij verwachten van derden dat zij de toegang tot uw persoonlijke 

gegevens eveneens beperken op basis van 'need to know, right to know'. Dat wil zeggen, alleen degenen die 

daadwerkelijk actief uw gegevens moeten verwerken, mogen dit doen. Het recht om te weten houdt in dat we alleen het 

werken met persoonlijke gegevens toevertrouwen aan personen die we kunnen vertrouwen en die recht hebben op 

toegang tot dergelijke gegevens. We breiden dit uit naar onze leveranciers of derden waarmee we samenwerken. 

 

Privacy beleid van derden  

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn 

verbonden. Kiwa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan 

met persoonsgegevens. Kiwa  adviseert u daarom uzelf altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de 

desbetreffende websites.   
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Je rechten als individu   

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) biedt u een aantal rechten. Deze individuele rechten worden 

vermeld in de AVG en worden door Kiwa gerespecteerd. Deze rechten omvatten het recht om te worden geïnformeerd 

waar persoonsgegevens worden verzameld, het recht op toegang en het recht op rectificatie van uw gegevens als het 

onjuist is. Ook kunt u onder specifieke omstandigheden die in de AVG worden vermeld verzoeken om het wissen van uw 

persoonlijke gegevens of de verwerking ervan beperken. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens of onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Ten 

slotte hebt u recht op gegevensportabiliteit. Naast deze rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit 

voor gegevensbescherming.  

  

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens   

Indien u zich eerder hebt aangemeld via de website, maar na aanmelding geen deelnemerschap is gevolgd of het 

deelnemerschap is beëindigd, en u verkrijgt informatie van Kiwa  via mail of per post terwijl u deze informatie niet meer 

wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan Kiwa  melden via e-mail adres: info@mijnkeurmerk.nl  

  

Over deze privacy statement   

Dit privacy statement kan door Kiwa  te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. 

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Kiwa  adviseert u regelmatig 

kennis te nemen van de inhoud van het privacy statement zodat u op de hoogte bent van de meeste recente inhoud 

daarvan.  

  

De versie van deze Kiwa MijnKeurmerk Privacy statement is gemaakt op 5 maart 2021.   

 

Vragen over uw privacy bij Kiwa? Dan kunt u contact opnemen met onze Bedrijfsinformatiebeveiliging & Privacy Officer, 

dhr. Stef Mimpen, bereikbaar via e-mail info@mijnkeurmerk.nl of tel. 088 998 4901. 
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