PRIVACY POLICY
Naleving Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) in werking getreden. De WBP geeft regels
ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van
persoonsgegevens.
De brancheorganisatie VPB heeft aan de hand van de WBP een gedragscode opgesteld die in 2004 door het
Centraal Planbureau is goedgekeurd. De Minister van Justitie heeft de naleving van deze privacygedragscode
vanaf 1 juni 2004 verplicht gesteld voor alle particuliere recherchebureaus en het College Bescherming
Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving. Daarnaast biedt de wet organisaties de mogelijkheid om een
interne toezichthouder aan te stellen: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG is een extern
persoon welke onafhankelijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de WBP binnen het
onderzoeksrecherchebureau. Verder ziet een FG toe op de algemene kwaliteit van het beleid inzake de
bescherming van persoonsgegevens. Ook kunnen meldingen van verwerkingen bij hem worden gedaan. Deze
meldingen worden geregistreerd in het openbare register van het CBP.
Het CBP bevordert het aanstellen van interne toezichthouders (FG). Zelfregulering en integratie van het toezicht
in de normale bedrijfsvoering leveren een effectieve bijdrage aan het realiseren van een betere bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. Een FG vergroot het privacybewustzijn binnen een organisatie.
Expol conformeert zich aan de Privacygedragscode zoals opgesteld door de VPB.

DISCLAIMER
Geen aansprakelijkheid
Expol besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar
website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Expol is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij
ons kenbaar maken door ons contactformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten berusten bij Expol, bij zijn leveranciers en
partners. Informatie van de site (onder meer tekst, presentaties. illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders
aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming
vooraf van Expol en zijn partners. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de
site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright en van de leveranciers vallen.
Handelsmerken Alle handelsmerken, slogans en logo's die worden getoond op de site zijn, tenzij anders is
aangegeven, geregistreerde en niet geregistreerde merken van Expol.
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