
Privacybeleid 
Dit is een website van KSP Kunstgras B.V. 
Voor KSP Kunstgras B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van haar gebruikers van groot 
belang. Uw Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
 
In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop KSP Kunstgras B.V. gebruik maakt 
van de persoonsgegevens die van u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt 
wijzigen of laten verwijderen. 
 
Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 
KSP Kunstgras B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw IP-adres. 
 
Als u via deze website solliciteert slaan wij onderstaande gegevens op. Deze hebben wij nodig om u 
te bereiken en om u van uw sollicitatie op de hoogte te houden. 

• Naam 
• E-mailadres  
• Telefoonnummer 
• NAW-gegevens 

 
Tevens vragen wij u, bij sollicitatie, om uw motivatiebrief en cv te uploaden. Deze hebben wij nodig 
om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Wij vragen u nadrukkelijk om géén bijzondere 
persoonsgegevens te vermelden in uw motivatiebrief of cv. Kijk op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens wat er wordt verstaan onder bijzondere persoonsgegevens. 
 
Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. 
 
Gegevens beveiliging 
KSP Kunstgras B.V. maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen 
dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn 
gegarandeerd veilig bij KSP Kunstgras B.V. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en 
vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Als u bij KSP Kunstgras B.V. solliciteert, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. 
 
Gebruik van cookies en het verwijderen van cookies 
KSP Kunstgras B.V. maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf 
van de computer wordt opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw 
computer niet. Cookies zijn bovendien niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-
mailadres. KSP Kunstgras B.V. gebruikt cookies om u enkel te herkennen bij een volgend bezoek. 
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 
te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie 
met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken 
van deze website geen cookies ontvangt. 
 
Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt veranderen verschilt per 
internetbrowser, raadpleeg indien nodig de help functie van uw internetbrowser. 
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen 
ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
 



Wijzigingen 
KSP Kunstgras B.V. behoudt zich het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit 
Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op de het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. 
Controleer daarom regelmatig het Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over dit Privacybeleid, 
neemt u dan contact op via email info@ksp-kunstgras.nl of telefonisch. Wij helpen u graag verder als 
u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht 
op correctie van uw gegevens. Tevens heeft u nadrukkelijk het recht om ‘vergeten te worden’. 
 
KSP Kunstgras B.V. te Lelystad 
Vijzelweg 16 
8243 PM Lelystad 
0320 – 214 145 
 
Dit Privacybeleid is aangepast op 01-09-2021 


