Privacy Statement Jan de Dood CS
Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan de Dood CS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website (waaronder bezoekdatum, -tijd, ipadres)
•   Internetbrowser en apparaat type
•   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en
telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via jacobusdedood@gmail.com, dan zullen
wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Jan de Dood CS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•  
•  
•  
•  

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
Jan de Dood CS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw
persoonsgegevens in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden.

Delen met anderen
Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen. In sommige gevallen
is het echter noodzakelijk om uw gegevens aan derden door te geven, bijvoorbeeld in het
kader van de uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. In
overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij bewerkersovereenkomsten met
derden die namens ons persoonsgegevens verwerken. Verder kunnen wij uw
persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het
kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.

In kaart brengen websitebezoek
Jan de Dood CS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone. Jan de Dood CS gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten
werken. 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. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Zie ook hieronder onder “Website”.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan
door een gespecificeerd verzoek naar jacobusdedood@gmail.com te sturen. Ook voor andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u hier terecht. Om uw identiteit te
kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in
deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. Jan de Dood CS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via jacobusdedood@gmail.com.

Beveiliging
Jan de Dood CS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We
beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende beveiligingsmanieren, waaronder
beveiligde opslag.

Website
De website van Jan de Dood CS wordt onderhouden door strikingly. Op de link hieronder vindt u hun
privacy statement.
https://support.strikingly.com/hc/en-us/articles/214364818

