
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

1. Over deze privacyverklaring 

 

TeamJJC.nl (teamJJC) is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens 

die door haar klanten worden verstrekt. TeamJJC houdt kantoor aan het adres Vuurvlinder 

32 (2692 GD) te ‘s-Gravezande en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 73500828. 

 

In deze privacyverklaring (Privacyverklaring), zoals van tijd tot tijd aangepast, wordt 

aangegeven welke soort persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze 

persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd. 

 

TeamJJC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

TeamJJC raadt jou aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 

2. Persoonsgegevens 

 

In deze Privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan gegevens die jou 

persoonlijk identificeren, afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens die voor 

teamJJC beschikbaar zijn. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke 

handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. 

 

Bij het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens houdt teamJJC zich aan de 

wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

TeamJJC verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande wettelijke 

grondslagen: 

 

- de verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van een 

overeenkomst;  

 

- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of 

 

- jij hebt toestemming gegeven. 

 

TeamJJC verzamelt de volgende persoonsgegevens van jou indien jij een dienst van 

teamJJC afneemt, jij telefonisch dan wel per e-mail contact opneemt met teamJJC of indien 

jij op een andere wijze rechtstreeks persoonsgegevens aan teamJJC verstrekt. De 

persoonsgegevens die teamJJC rechtstreeks van jou kan verzamelen zijn: 

 

- voor- en achternaam; 

 

- geslacht; 

 

- adres; 

 

- e-mailadres; 

 

- telefoonnummer; 

 

- IBAN; 

 

- betaalgegevens; en/of 

 

- andere persoonsgegevens die jij rechtstreeks aan teamJJC verstrekt. 



 

 

Naast de persoonsgegevens die teamJJC rechtstreeks van jou ontvangt, kunnen ook 

persoonsgegevens van derden worden ontvangen en verwerkt. In het verwerkingsregister 

van teamJJC wordt vastgelegd van welke bronnen teamJJC persoonsgegevens heeft 

ontvangen als deze bronnen bekend zijn.  

 

TeamJJC zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken zoals 

gegevens ten aanzien van godsdienstige overtuiging, politieke opvattingen of jouw 

gezondheid. 

 

3. Doeleinden 

 

De persoonsgegevens worden door teamJJC verwerkt voor een of meer van de volgende 

doeleinden: 

 

- de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst; 

 

- het beantwoorden van jouw vragen en/of het reageren op eventuele klachten; 

 

- het versturen van nieuwsbrieven; en 

 

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

TeamJJC verzamelt of gebruikt de  persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij hiervoor jouw 

voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen. 

 

4. Delen van persoonsgegevens  

 

TeamJJC deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de overeenkomst of indien (een onderdeel van) teamJCC wordt verkocht. 

 

Indien teamJJC jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, draagt teamJJC door middel 

van een schriftelijke overeenkomst zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt dan de doeleinden die worden beschreven in deze 

Privacyverklaring en dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het bewaren 

hiervan niet meer noodzakelijk is. Derden dienen zich te allen tijde aan alle relevante 

wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten te houden met 

betrekking tot jouw persoonsgegevens.  

 

TeamJJC is gerechtigd om jouw persoonsgegevens openbaar te maken indien vereist door 

wetgeving en/of overheidsinstanties, zoals politie en justitie, of als teamJJC oordeelt dat 

een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke 

procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. 

 

5. Jouw rechten 

 

De persoonsgegevens die door teamJJC zijn verzameld kun jij te allen tijde inzien. Jij hebt 

daarbij de volgende rechten: 

 

- jij hebt het recht om een kopie te ontvangen of te laten overdragen van de 

persoonsgegevens die teamJJC over jou heeft verzameld; 

 

- jij hebt het recht om aan teamJJC te vragen welke persoonsgegevens van jou worden 

verwerkt en om onjuiste gegevens in haar administratie te laten corrigeren, 

bijwerken of verwijderen; 

 



 

 

- in enkele gevallen en onder bepaalde voorwaarden heb jij het recht om de 

persoonsgegevens die teamJJC van jou heeft te laten wissen. Hiervan is sprake 

indien: 

 

• de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij 

zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; 

 

• jij de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;  

 

• jij gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking; of 

 

• er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen. 

 

6. Veiligheid en bewaren van persoonsgegevens 

 

TeamJJC gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en heeft adequate technische 

en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking.  

 

Ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens heeft teamJJC fysieke en 

elektronische maatregelen getroffen.  

 

TeamJJC zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en welke zijn opgenomen in 

deze Privacyverklaring, maar in ieder geval zo lang als specifieke wet- en regelgeving 

vereist (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Indien 

het bewaren van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zullen de 

persoonsgegevens op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd.  

 

7. Contact opnemen 

 

Indien jij vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over deze Privacyverklaring of de 

manier waarop teamJJC persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt, neem dan contact 

met ons op via het volgende e-mailadres: info@teamjjc.nl. 

 

De privacytoezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij hebt het recht om klachten 

over de verwerking van jouw persoonsgegevens door teamJJC ook in te dienen bij deze 

toezichthouder. 


