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Risk Solutions Caribbean BV (RSC) is een zakelijke dienstverlener. Wij verrichten objectief en 

onafhankelijk onderzoek naar onrechtmatigheden binnen organisaties. Daarnaast ondersteunen wij 

organisaties bij hun wettelijk verplichte taken op het gebied van compliance. Tot slot houden wij ons bezig 

met wetenschappelijk onderzoek, advies en onderwijs op het terrein van criminaliteit en de bestrijding 

daarvan.  

RSC heeft van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid een vergunning (POB 1882) 

verkregen voor het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden.  

Het management van RSC wordt gevormd door Mr. Simone van der Zee EMTP en Ruud Hamers EMTP. 

Indien noodzakelijk maken wij gebruik van deskundige partners uit ons netwerk.  

In deze verkorte privacy gedragscode staat beschreven welke persoonsgegevens wij verkrijgen, waarvoor 

wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze 

persoonsgegevens beveiligen tegen misbruik door derden.  

Daarnaast conformeert RSC zich volledig aan de Privacy Gedragscode Sector Onderzoeksbureaus van 

de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Verkrijgen persoonsgegevens 

RSC verkrijgt alleen persoonsgegevens indien onze opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft 

voor het instellen van een onderzoek of als er sprake is van een wettelijke verplichting aan de zijde van 

onze opdrachtgever deze persoonsgegevens te verzamelen.  

RSC verkrijgt gedurende haar werkzaamheden ook persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden 

alleen vastgelegd als het onderzoekstactisch relevant is dat te doen. In alle andere gevallen worden niet 

relevante persoonsgegevens direct gewist.  

RSC verkrijgt of vergaart de volgende persoonsgegevens: voornamen, achternaam, geslacht, 

geboortedatum, geboorteplaats, woonadres en contactgegevens.  

RSC verkrijgt of vergaart geen bijzondere persoonsgegevens.  

Bewaarperiode persoonsgegevens 

RSC bewaart de door haar verkregen en vergaarde persoonsgegevens gedurende de 

onderzoeksperiode. Na afronding van deze onderzoeksperiode worden de relevante persoonsgegevens 

in de RSC rapportage overgedragen aan onze opdrachtgever en door ons gewist.  

RSC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Echter op basis van een ambtelijk bevel of 

gerechtelijke uitspraak kan een RSC verplicht worden tot openbaarmaking van persoonsgegevens. RSC 

kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht. 

Cookies en vergelijkbare technieken 

RSC gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 

de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 
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Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

In overleg met onze opdrachtgever heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 

of te laten verwijderen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

RSC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op.  

   

Willemstad (Curaçao) / Rotterdam (Nederland) 

 

Februari 2023 


