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Voor u ligt de privacyverklaring van Storm Veiligheidsprofessionals.  
In dit document zal worden beschreven hoe er met uw vertrouwelijke 
gegevens zal worden omgegaan, welke gegevens worden bewaard en 
waarvoor wij uw gegevens gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 

01.  Storm Veiligheidsprofessionals  
Bladzijde 3 

02.  Persoonsgegevens 

Bladzijde 3 

03.  Doeleinden en verstrekking aan derden 

Bladzijde 4 

04. Opslagduur  
Bladzijde 5 

05. Ontvangers 

Bladzijde 5 

06. Rechten 

Bladzijde 5 

07. Beveiliging 

Bladzijde 5 
 

  
 

 
 

Storm Veiligheidsprofessionals 
Bezoekadres 
De Kiel 20-A 
9206 BG Drachten  
 
Postadres 
Jongamastate 40  
8926 NN Leeuwarden 
 
T: 0512 – 72 90 58  
E: info@stormvp.nl  
 
KvK Nr. 75271540 
 

mailto:info@stormvp.nl


 

Pagina | 3 
 

01.  Storm Veiligheidsprofessionals  
Als specialist is Storm in staat veiligheidsadvies af te stemmen op de bedrijfsspecifieke risico’s. 
Storm Veiligheidsprofessionals biedt een compleet pakket aan op het gebied van veiligheid, 
zoals: advisering, consultancy, begeleiding, middelen, onderhoud en verzekeringen. 
 
Er komen situaties voor waarbij Storm Veiligheidsprofessionals genoodzaakt is om uw 
gegevens te verzamelen. In deze privacyverklaring zal worden toegelicht welke 
persoonsgegevens worden verzameld, hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, 
voor welke doeleinden en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Tevens vindt u 
hier de rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens en zal er worden toegelicht 
hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd. 
 

02.  Persoonsgegevens  
Indien u gebruik maakt van de aangeboden diensten door Storm Veiligheidsprofessionals of 
van onze website, dan laat u gegevens bij ons achter. Afhankelijk van de gebruikte diensten 
en functionaliteiten die u kiest te gebruiken, verwerken wij uw gegevens. Storm 
Veiligheidsprofessionals kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

- Uw voor- en achternaam; 
- Uw geboortedatum; 
- Uw adresgegevens; 
- Uw telefoonnummer; 
- Uw e-mailadres; 
- Uw IP-adres; 
- Uw internetbrowser en apparaat type; 
- Uw betaalgegevens; 
- Uw studievoortgangsgegevens van e-learning; 
- Uw afdeling; 
- Uw opleidingsaanbieder; 
- Locatie van de opleidingsaanbieder; 
- Overige gegevens die u actief verstrekt als gevolg van correspondentie dan wel 

telefonische communicatie. 
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03.  Doeleinden en verstrekking aan derden 
Storm Veiligheidsprofessionals verzamelt uw gegevens voor een aantal doeleinden, welke 
hieronder worden toegelicht.  
 

03.1. Contact opnemen 
Indien u gegevens verstrekt via het contactformulier op onze website dan wel op andere 
wijzen contact opneemt met Storm Veiligheidsprofessionals,  zullen er persoonsgegevens van 
u worden verzameld. Het doel van deze gegevensverzameling is om – indien u daar om 
verzoekt – telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te nemen. Storm 
Veiligheidsprofessionals verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 

03.2. Opstellen en uitvoeren opdrachtovereenkomst  
In het geval dat een aanvraag leidt tot een opdracht, zal Storm Veiligheidsprofessionals uw 
persoonsgegevens gebruiken om de opdrachtovereenkomst voor te bereiden. Voor het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 
veiligheidsdienstverlening, kan Storm Veiligheidsprofessionals uw persoonsgegevens 
gebruiken voor het registreren van een gebruikersaccount en uw studievoortgang in onze e-
learning module, het aanbieden van een certificaat, het verwerken van betalingen van onze 
diensten en overige opdracht gerelateerde doeleinden. Storm Veiligheidsprofessionals 
verstrekt deze gegevens niet aan derden, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn, 
hetzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, hetzij ten behoeve van het 
uitvoeren van de overeenkomst.  
 

03.3. Google Analytics  
Via de website van Storm Veiligheidsprofessionals wordt er gebruik gemaakt van 
analysecookies om diverse gegevens te verzamelen ter verbetering van de website en de 
effectiviteit van de Adwords-advertenties. Dit vindt plaats aan de hand van Google Analytics, 
waarvoor Storm Veiligheidsprofessionals een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten met 
Google. De gegevens die worden verzameld zijn anoniem en derhalve niet gebonden aan uw 
persoonlijke gegevens.  
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Storm 
Veiligheidsprofessionals heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming 
gegeven om via Storm Veiligheidsprofessionals verkregen Analytics-informatie te gebruiken 
voor overige diensten van Google. 
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04.  Opslagduur  
Uw persoonlijke gegevens worden door Storm Veiligheidsprofessionals niet langer bewaard 
dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren, 
tenzij gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten blijven. Indien 
een opdracht niet uitmondt tot een overeenkomst, zullen uw gegevens maximaal 3 jaar 
bewaard worden waarna uw persoonsgegevens gewist worden.  

05. Ontvangers 
Met bedrijven die – ten behoeve van de uitvoering van de opdrachtovereenkomst – uw 
persoonsgegevens verwerken, sluit Storm Veiligheidsprofessionals een 
verwerkersovereenkomst.  

06. Rechten 
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u rechten 
omtrent uw persoonsgegevens. Deswege heeft u te allen tijde het recht om uw 
persoonsgegevens – die verzameld en bewaard worden door Storm Veiligheidsprofessionals 
– in  te zien, te wijzigen, te laten verwijderen of te laten overdragen. Tevens heeft u het recht 
om het gebruik van uw persoonsgegevens door Storm Veiligheidsprofessionals te laten 
stoppen. Mits u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit kenbaar maken middels het 
indienen van een verzoek aan Storm Veiligheidsprofessionals.  
 
Indien u van mening bent dat Storm Veiligheidsprofessionals niet op de juiste wijze omgaat 
met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 
Persoonsgegevens. Via deze link vindt u hierover meer informatie. 

07. Beveiliging 

Storm Veiligheidsprofessionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Storm 
Veiligheidsprofessionals maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat 
uw persoonsgegevens – die u verstrekt via de website – niet in verkeerde handen vallen.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Storm 
Veiligheidsprofessionals verzamelde persoonsgegevens, kunt u hiervoor een verzoek indienen 
bij Storm Veiligheidsprofessionals. 
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