
Jansen Kunststoffen BV,  gevestigd aan de James Wattstraat 3-5 te 7442 DC Nijverdal, is verantwoordelijk
 voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Contactgegevens
Jansen Kunststoffen BV, James Wattstraat 3-5, 7442 DC Nijverdal

Mevrouw H. Menderink is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via administratie@jansenkunststoffen.nl 

Persoonsgegevens die verwerkt worden
•	 Bedrijfsnaam
•	 Voor-	en	achternaam	aanvrager
•	 Adresgegevens
•	 Telefoonnummer
•	 E-mail-	of	correspondentieadres	
•	 Overige	persoons-	en	bedrijfsgegevens	die	u	actief	verstrekt	door	communicatie	via	e-mail,	per	SMS,	in	correspondentie,	
 telefonisch of anderszins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt
•	 om	u	te	kunnen	bellen	of	e-mailen	indien	dit	nodig	is	om	onze	dienstverlening	correct	uit	te	kunnen	voeren.
•	 om	u	te	kunnen	informeren	over	wijzigingen	van	onze	producten	en	diensten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart Jansen Kunststoffen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jansen Kunststoffen BV deelt de verstrekte informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Jansen	Kunststoffen	BV	maakt	gebruik	van	Google	Analytics	Cookies.	Wij	hebben	hiertoe	een	bewerkersovereenkomst	afgesloten	
met	Google.	Om	uw	privacy	te	waarborgen	hebben	wij	de	volgende	maatregelen	genomen:
•	 het	laatste	octet	van	het	IP-adres	is	gemaskeerd
•	 alle	vormen	van	gegevens	delen	met	Google	zijn	uitgezet
•	 wij	maken	geen	gebruik	van	andere	Google-diensten	in	combinatie	met	de	Google	Analytics-cookies

Mogelijkheden om gegevens in te zien, aan te passen of te 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 
Jansen Kunststoffen BV  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar administratie@jansenkunststoffen.nl .

Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	verzoek	tot	inzage	door	u	is	gedaan,	vragen	wij	u	een	kopie	van	uw	identiteitsbewijs	met	het	verzoek	
mee	te	sturen.	Maak	in	deze	kopie	uw	pasfoto,	MRZ	(oftewel	“Machine	Readable	Zone”:	de	strook	met	nummers	onderaan	het	paspoort),	



paspoortnummer	en	Burgerservicenummer	(BSN)	zwart.	Dit	ter	bescherming	van	uw	privacy.	We	reageren	zo	snel	mogelijk,	
maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Jansen Kunststoffen BV  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Dat	kan	via	de	volgende	link:	https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-per-
soonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:
Jansen Kunststoffen BV  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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 via administratie@jansenkunststoffen.nl.

Jansen kunstoffen bv

James Wattstraat 3-5
7442 DC Nijverdal
Overijssel, Nederland
Tel: +31 (0)548 61 66 76

info@jansenkunststoffen.nl 
administratie@jansenkunststoffen.nl
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BTW nummer:        NL004142007B01
KVK  nummer:        6042307
IBAN nummer: NL30INGB0652061125
BIC    nummer: INGBNL2A
EORI nummer:       NL004142007 

Openingstijden Bedrijfsgegevens


