Privacy Verklaring Jac Blom BV
Jac Blom BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy
verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe
je gebruik kunt maken van die rechten.
Jac Blom BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd
vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.
De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
van raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze verklaring is het laatst aangepast op 2405-2018
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers, prospect en/of geïnteresseerde door
Jac Blom BV:
•

Het uitvoeren van activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

•

Communicatie over de opdracht

•

Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

•

Informatieverstrekking in de vorm van gericht contact.

Onder persoonsgegevens verstaan we de NAW gegevens ( naam, adres, woonplaats )
telefoonnummer en e-mail adres.
Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
•

de overeengekomen opdracht.

•

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

•

Mondeling toestemming, afgifte van een visitekaartje.

•

Informatie aanvraag via e-mail, telefoon of social media.

Uitgangspunt is dat Jac Blom BV niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is.
Uitwisseling van gegevens:
Jac Blom BV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als daarvoor een wettelijke grondslag,
overeenkomst of toestemming van u als betrokkene is.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of als daarvoor een wettelijke grondslag is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier aantoonbaar toestemming
voor heeft gegeven. Wij gebruik van een derde partij voor:
•

Transport

•

Financiële administratie

Bewaartermijn:
Jac Blom BV bewaart uw persoonsgegevens
•

blijvend in ons klantenbestand, mits hier bezwaar tegen wordt gemaakt.

•

In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na de laatste opdracht/contact.

•

Tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke
plicht.

•

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Doorgifte aan het buitenland:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Jac Blom BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We hebben
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•

Alle personen die namens JacBlom BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.

•

We hanteren wachtwoorden op onze systemen.

•

We maken back ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.

•

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

•

Met onze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Privacy beleid andere websites:
Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk
voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de
betreffende websites.
Op grond van de wet heeft u divers rechten:
Inzagerecht
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en op uw verzoek daarvan een afschrift te
ontvangen.
Correctie- en verwijderingsrecht/recht op vergetelheid
U heeft het recht u gegevens aan te vullen, te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens
niet langer juist zijn, of de verwerking niet ( langer ) gerechtvaardigd is. Dit is niet gebaseerd op het
verwerken van de gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen
bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit is niet gebaseerd op het verwerken van de
gegevens om voldoen aan wettelijke verplichten.

Intrekken van toestemming
Voor gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijden het recht een
eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen e verwerking dan onmiddellijk staken. Het
intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die hebben plaats
gevonden blijven rechtmatig.
Plichten:
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het
aanbiden van de diensten of producten. Je e-mail adres is bijvoorbeeld nodig om te communiceren
over uw vraag en/of opdracht. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jac Blom
BV de betreffende dienst niet aanbieden.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy bescherming.
Uitoefening van uw rechten
Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen via onderstaand contact
gegevens.
Vragen en contact
Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens binnen Jac Blom BV. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, of een
beroep wilt doen op een van uw wettelijke privacy rechten of een klacht in wil dienen aangaande de
privacy, neem dan gerust contact met ons op.
JacBlom BV
H. Kamerlingh Onnesweg 22
2408 AW Alphen aan den Rijn
info@jacblom.nl

.

