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Privacy statement KOW
Dit is het privacy statement van KOW Concepts Design Development BV, Binckhorstlaan 36,
2516 BE te Den Haag. KOW neemt de privacy van haar contacten serieus en zal persoonlijke
gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt KOW zich aan de
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te
verstrekken. Wel verzamelt KOW net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website.
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te
stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Zie hier voor
het privacybeleid van Google, Google analytics en Hotjar.
Wanneer u op deze website een formulier invult verzamelen wij uitsluitend – de door u
ingevulde – persoonsgegevens zoals uw naam en emailadres. Deze persoonsgegevens
gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Als u iets toegestuurd wilt krijgen vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met
u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.
Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?
Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden
gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij
onder meer met veilige (VPN) verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte
persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe
verplichten.
Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij
voorkeur – indienen door een email te sturen naar info@kow.nl. Hierbij vragen wij u om ter
controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar
uiterlijk binnen twee weken, contact met u opnemen.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2020. KOW behoudt zich
het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of
gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.
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