
 

Privacyverklaring 

JAAP Reinigingsspecialist, gevestigd in Uitgeest, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken de 

persoonsgegevens die zijn vermeld in deze privacyverklaring. 

Onze contactgegevens: 

Verzetstraat 1940-1945 nr. 12, 1911 EW  Uitgeest (tel: +31 6 42528291) 

www.jaapdevries.nu | info@jaapdevries.nu 

Deze persoonsgegevens verzamelen wij 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website of de diensten 

van ons bedrijf. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken: 

via de website 

Deze gegevens worden (automatisch) verzameld als u de website bezoekt: 

▪ IP-adres 

▪ gegevens over uw activiteiten op onze website 

▪ internetbrowser en type apparaat 

Het IP adres komt alleen voor in logbestanden voor de beveiliging van de website. De andere gegevens 

worden verzameld en verwerkt door de statistiekendienst van Google Analytics, om ons inzicht te geven in 

het websitebezoek. De gegevens zijn anoniem en worden niet gedeeld, ook niet met andere Google-partijen.  

via ons bedrijf 

Deze gegevens verstrekt u als u klant bij ons bent. We hebben deze gegevens nodig om voor u te kunnen 

werken. 

▪ naam 

▪ bedrijfsnaam 

▪ adresgegevens 

▪ telefoonnummer 

▪ e-mailadres 

▪ overige persoonsgegevens die u tijdens gesprekken, in correspondentie of telefonisch met ons 

deelt 

Met dit doel verwerken wij persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

▪ het beantwoorden van uw vragen; 

▪ het uitvoeren van uw opdracht of het leveren van de dienst; 

▪ de facturatie; 

▪ contact met u opnemen als dit nodig is; 

▪ wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 

nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
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De wettelijke grondslagen daarvoor zijn: 

▪ de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons bedrijf; 

▪ de wettelijke verplichtingen die daarbij horen; 

▪ de toestemming die u ons daarvoor geeft of heeft gegeven. 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen ons eigen bedrijf, met  programma’s die wij 

hiervoor goed hebben ingericht en beveiligd. 

Delen van uw persoonsgegevens 

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dat nodig is voor uw opdracht aan ons, onze dienstverlening 

aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Zo zorgen we voor hetzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid bij iedereen die met uw persoonsgegevens werkt. 

Zo beveiligen wij uw persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om 

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

gaan.  

Zo lang bewaren we uw gegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. 

▪ Klanten: we hanteren de wettelijke bewaartermijn voor administraties: 7 jaar. 

▪ Bezoekers website: de gegevens van Google Analytics worden 14 maanden bewaard en dan 

automatisch verwijderd. 

▪ Overig: heeft u informatie of een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Of hebben 

wij bij u informatie of een offerte opgevraagd maar zijn wij geen klant geworden? Dan verwijderen 

wij uw persoonsgegevens na uiterlijk een jaar. 

Uw recht: inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de gegevens die wij van u hebben 

naar u of een andere organisatie te sturen. Tot slot heeft u het recht om uw toestemming voor de 

gegevensverwerking (tijdelijk) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking of het delen van uw 

gegevens. 

Een verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar 

info@jaapdevries.nu. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. 

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

