
HOUTHANDEL JANSSEN,
gevestigd aan Nijverheidsweg 2 te 6171AZ STEIN
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
HOUTHANDEL JANSSEN
Nijverheidsweg 2, 6171AZ STEIN
046-4333829; info@hhjanssen

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk word behandeld. 
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe HHJANSSEN met uw persoonsgegevens omgaat.

Op basis van de volgende grondrechten worden uw persoonsgegevens verwerkt:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent , of om op uw 
verzoek maatregelen te nemen alvorens de overeenkomst gesloten wordt.

2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor en of meerdere specifieke doeleinden.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
#afhandeling van een betaling, uw betaling
#plaatsen van een bestelling
#afhandelen van een klacht
#ontvangen van een open sollicitatie
#verzenden van reclame en/of nieuwsbrief en/of offerte
#voor een goede samenwerking of reaktie op een vraag of offerte is het nodig voor onze dienstverlening om u te bellen of te 
mailen
#als er een wijziging is die te maken heeft met onze producten of diensten
#om u in de gelegenheid te stellen om een account aan te maken
#om diensten en goederen te kunnen leveren
#ter analyse voor uw gedrag op onze site om deze te verbeteren of het aanbod van diensten en producten af te stemmen op 
uw voorkeuren.

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ZOUDEN VERWERKEN:
#Voor- en achternaam
#Geslacht
#Telefoonnummer
#Adres
#E-mailadres
#Ip-adres
#Gegevens over uw activiteiten op onze site
#Geboortedatum
#Burgerservicenummer



Houthandel 
Janssen Stein 

BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van
hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Mocht u overtuigd zijn dat een minderjarige zonder toestemming gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op. Wij 
zullen dan stappen ondernemen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens 
tussen zit.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw 
persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen 
gelden tenzij HHJANSSEN op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op verzoek of aan verwerkers die in opdracht 
van HHJANSSEN bepaalde werkzaamheden verrichten of in opdracht van HHJANSSEN werken.

RECHTSGRONDEN
HHJANSSEN zal de persoonsgegevens verwerken op grond van volgende punten:
#toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor 
een of meer specifieke doeleinden. Deze toestemming mag te allen tijde ingetrokken worden.
#het voldoen aan de wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
#het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is
#noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de 
belangen van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden 
afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. b.v. direct marketing

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
HHJANSSEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek ter inzage, verwijdering, correctie gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen naar: info @hhjanssen.NL

Om zeker te zijn van de echtheid van het verzoek tot inzage dat door u gedaan wordt, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoort 
nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Mochten er klachten zijn, kunt u deze altijd indienen bij:
https://autroriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ DE GEGEVENS BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met HHJANSSEN of via de mail: info@hhjanssen.NL

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per mail op de hoogte stellen indien dit gebeurt. 
Dan delen wij mede per welke datum de aanpassingen van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord 
met de versie van ons privacy statement. De huidige verklaring is bijgewerkt op 22 mei 2018
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