PRIVACYVERKLARING
OVER ONS
Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via
onderstaande contactgegevens.
Bedrijfsnaam

Administratiekantoor Jansen

Adres

Kogellaan 8, 7602 JA Almelo

Telefoonnummer

0546 – 45 75 85

E-mailadres

info@administratiejansen.nl

KVK-nummer

58394222

DIT ZIJN ONZE PRIVACY BELOFTES
Persoonlijke gegevens delen we nooit zonder toestemming met andere partijen.
Persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze policyverklaring omschreven doeleinden.
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

PERSOONSGEGEVENS
Voor- en achternaam en adresgegevens
Handelsnaam
Vestigingsadres en postadres
KvK-nummer
E-mailadres
Telefoonnummer (vast en mobiel)
Klantnummer en factuurnummer
BSN
Geboortedatum

Overige persoongegevens
Het komt wel eens voor dat we via bijvoorbeeld socialmedia berichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens
toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Zodra we deze persoonsgegevens niet (meer) nodig hebben om je
verder te helpen of voor onze dienstverlening, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

KOGELLAAN 8, 7602 JL ALMELO

0546 - 45 75 85

INFO@ADMINISTRATIEJANSEN.NL

WWW.ADMINISTRATIEJANSEN.NL

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we
hieronder hebben beschreven.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan
hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Overeenkomst
Om samenwerkingsverhoudingen vast te leggen maken wij gebruik van overeenkomsten waarin deze
verhoudingen worden beschreven.

Facturatie
Om jou te kunnen factureren hebben wij in elk geval je handelsnaam, naam en e-mailadres en overige gegevens
nodig die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien
krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Gerechtvaardigheid belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken.
We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken,
afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze
grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken
en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

DOORGIFTE EN DERDE PARTIJEN
We delen jouw gegevens met de volgende derde partijen, waaronder onze verwerkers:
Hosting van onze website / WordPress
Belastingdienst
Telefoondiensten
Betaaldiensten
Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er
niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese
Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, hebben we een
verwerkersovereenkomst gesloten.
We wijzen je er op dat derde partijen hun eigen privacy verklaringen en hun eigen gebruikersvoorwaarden hanteren voor jouw gegevens.
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BEVEILIGING
Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te
voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je
gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij
gebruik van SSL-certificaten en encryptie voor een veilige overdracht en opslag van je gegevens en je communicatie met ons.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE
Administratiekantoor Jansen kijkt naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (statistieken) en
doet dit met behulp van Google Analytics. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om: het aantal bezoekers van de website, hoe lang
een bezoek geduurd heeft, of er specifieke belangstelling is voor bepaalde pagina’s, op welke momenten van de dag, of er
piekuren zijn en wat het browsertype van de bezoeker is.
Onze privacy instellingen Google Analytics:
Wij hebben de registratie van IP adressen van bezoeker geanonimiseerd, er worden
dus geen persoonsgegevens vastgelegd.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de Google afgesloten.
Wij delen gegevens niet met andere partijen.

WEBSITES VAN DERDEN
Op de website van Administratiekantoor Jansen kunnen links staan die verwijzen naar websites van andere organisaties.
Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt Administratiekantoor Jansen geen verantwoordelijkheid met betrekking
tot de omgang van jouw gegevens door die websites (organisaties). Wij verwijzen je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring
van de betreffende website.

JOUW PRIVACYRECHTEN
Je hebt altijd de mogelijkheid om ons te vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens.
Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen
bezwaar te maken.
Wil je gebruik maken van deze rechten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via info@administratiejansen.nl
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen als je een klacht wilt indienen over iets waar je niet tevreden over bent.
Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen,
de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.
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