PRIVACYVERKLARING

J.S.Timmerwerken respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website, te weten:
www.jstimmerwerken.nl of www. www.johnystassetimmerwerken.nl. Om volledig transparant naar haar klanten
te communiceren heeft J.S.Timmerwerken een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met de
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan
de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden en het beveiligen van
persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de
verwerkingsverantwoordelijke, te weten:
J.S.Timmerwerken
T.a.v. de heer J. Stasse
Giethuiserf 50
4901 NB Oosterhout
+ 31 (0) 6 1735 6774
info@johnnystassetimmerwerken.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Door gebruik te maken van onze diensten en website kan het voorkomen dat J.S.Timmerwerken
persoonsgegevens van u verwerkt. J.S.Timmerwerken verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website.
J.S.Timmerwerken kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doelen:
- voor- en achternaam betrokkenen;
- adresgegevens betrokkenen;
- e-mailadres betrokkenen;
- bankgegevens betrokkenen;
- telefoonnummer betrokkenen;
- IP-adres betrokkenen;
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- het uitvoeren van de (digitale) dienstverlening van J.S.Timmerwerken;
- het schriftelijk en/of digitaal contact onderhouden ter uitvoering van de dienstverlening of
overeenkomst tussen J.S.Timmerwerken en betrokkenen;
- het informeren over wijzigingen van diensten en producten van J.S.Timmerwerken;
- het versturen en inzetten van marketing materiaal van J.S.Timmerwerken;
- de facturatie en verificatie van betaling.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
J.S.Timmerwerken verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Het kan
voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst
tussen J.S.Timmerwerken en de betrokkenen te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en
juiste gegevens aan te leveren, zodat J.S.Timmerwerken aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen
kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk
leiden tot schade bij J.S.Timmerwerken, welke voor rekening komt van de betrokkene.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
J.S.Timmerwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verwerkt of op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is.
Delen van persoonsgegevens met derden
J.S.Timmerwerken verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
J.S.Timmerwerken deelt in het kader van haar werkzaamheden of in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst met betrokkenen, persoonsgegevens met de volgende externe, professionele dienstverleners:
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Derden:

Verwerkingsdoeleinden:

Moneybird B.V.

Om volledige en nauwkeurige financiële gegevens bij te
houden van onze transacties en handelsregisters zoals
vereist door de toepasselijke wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
J.S.Timmerwerken gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden onder meer uw voorkeursinstellingen. Met cookies kunnen wij eveneens onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer verwerkt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG heeft u als een betrokkene de volgende privacyrechten:
- recht op inzage persoonsgegevens;
- recht op rectificatie persoonsgegevens;
- recht op wijziging persoonsgegevens;
- recht op beperking verwerking persoonsgegevens;
- recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens;
- recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- recht op intrekking toestemming tot verwerking.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door een betrokkene wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, op
uw verzoek.
J.S.Timmerwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
J.S.Timmerwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en technische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte met slechts
beperkte toegang voor geautoriseerde personen.
Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden
persoonsgegevens die via de website van J.S.Timmerwerken worden verwerkt, beveiligd middels een
SSL-certificaat. 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 info@johnnystassetimmerwerken.nl.
Aanpassingen
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J.S.Timmerwerken behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal
dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van J.S.Timmerwerken. Deze privacyverklaring
is in juni 2022 voor het laatst gewijzigd.
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