PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van
Joolingen B.V. (hierna: “Van Joolingen” en “wij”), gevestigd en kantoorhoudende te (2821 AL)
Stolwijk, aan de Industrieweg 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
52427757. Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels
uit de privacywetgeving (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u onder meer uit waarom wij
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij
uw persoonsgegevens verwerken.
Doel van de verwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als wij daar een grondslag (reden) voor hebben die
in de privacywetgeving (AVG) staat. De volgende redenen hebben wij om uw persoonsgegevens te
mogen verwerken die in artikel 6 van de AVG staan:
1.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor:
• (potentiële) klanten;
• partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen;
• (potentiële) leveranciers;
• Andere opdrachtgevers of opdrachtnemers;
2.
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u daarvoor toestemming heeft gegeven;
3.
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in
het kader van belastingaangiftes;
4.
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.
Indien u een product of dienst bij ons afneemt, dan dient u daarvoor persoonsgegevens bij ons
achter te laten, zodat wij met u contact kunnen opnemen over het product of de dienst, de
overeenkomst kunnen sluiten en alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen
van de offerte, het informeren over wijzigingen in diensten of van producten of het geven van
instructies bij producten en de facturering.
Bij de inkoop van producten of diensten door ons is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen
betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de
overeenkomst. Ook kunnen wij informatie uit openbare bronnen halen en vastleggen, zoals uit het
Kamer van Koophandel-register of contactgegevens van openbare websites.
Indien u ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken wij uw persoonsgegevens eveneens voor het (in
de toekomst) persoonlijk per e-mail toesturen van nieuws en service-gerichte informatie
(marketingdoeleinden). Het is altijd mogelijk u voor deze informatie af te melden.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven en de eventuele overeenkomst niet tot stand kan
komen, dan wel niet kan worden uitgevoerd.

Verwerking van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij de volgende gegevens verwerken en
gebruiken:
•

•

•

Alle persoonsgegevens die u aan Van Joolingen B.V. verstrekt. Onder persoonsgegevens
wordt verstaan alle informatie met betrekking tot de persoonlijke of materiële
omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn
onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van ons contactformulier op de website, in correspondentie aan ons en via de
telefoon;
Indien u onze website bezoekt kan informatie over uw downloads, internetbrowser,
apparaat type, tijdstempels en uw IP-adres (geanonimiseerd) worden opgeslagen.

Wij verzamelen en gebruiken ook bedrijfsnamen. Bedrijfsnamen vallen in de meeste gevallen buiten
de reikwijdte van de AVG. Dit kan anders zijn als u uw bedrijf heeft geregistreerd met uw eigen
naam, bijvoorbeeld Piet Jansen BV. In dat geval zullen wij ook de beschermende bepalingen van de
AVG bij uw bedrijfsnaam in acht nemen.
Doorgifte aan derden
Indien verstrekking van de gegevens aan derden noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van een
eventuele overeenkomst met u of noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting, stellen
wij uw gegevens aan derden ter beschikking.
Met de derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, zullen wij een
verwerkingsovereenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat deze derden op eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven verantwoordelijk
voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte
(EER) verwerkt en zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.
Bewaartermijn
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw
gegevens uiterlijk 7 jaar na het laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben
ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, worden uw persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na
ons laatste contact worden verwijderd.
Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de
duur van minimaal 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is
uitgevoerd.
De bovenstaande periodes komen overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
Andere door ons genoemde persoonsgegevens (IP-adres, internetbrowser en apparaat type,
tijdstempels) die wij verwerken bewaren wij maximaal 2 jaar. Uw gegevens voor de
marketingdoeleinden worden net zo lang bewaard totdat u uw toestemming intrekt.
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de
bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren
van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van onze website te
optimaliseren. Daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies om bijvoorbeeld
bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
De analytische cookies hebben geen of geringe gevolgen voor uw privacy.
De gegevens worden niet aan derden gegeven. Ook bevatten deze cookies geen persoonsgegevens
zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven. De functionele en
analytische cookies hebben dus geen of geringe gevolgen voor uw privacy.
U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk
toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Sommige cookies hebben een houdbaarheidsdatum, waardoor de cookies automatisch verwijderd
worden.
Uw rechten
U heeft als betrokkene verschillende rechten. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te
verstrekken. Indien u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kan het echter
mogelijk zijn dat wij aan de genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Verder heeft
u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens in te mogen zien. Indien daartoe aanleiding bestaat,
heeft u eveneens het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen. Ook
heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te
beperken. Daarnaast kunt u ook bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens maken of
een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Tot slot kunt u ons het verzoek tot
verkrijging van uw persoonsgegevens of de overdracht van uw gegevens aan een ander doen.
Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u via info@joolingen.nl contact met ons
opnemen.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen, veranderingen of aanvullingen in deze
privacyverklaring aan te brengen, indien wij dit nodig achten. Op de website kunt u te allen tijde de
meest actuele versie zien.

