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00 - Inleiding
Ik vind de bescherming van uw privacy als u mijn website bezoekt belangrijk. In deze
privacyverklaring kunt u lezen op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld en
hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en
waar deze gegevens voor gebruikt worden. Daarnaast staat in deze verklaring wat uw
rechten zijn met betrekking tot deze gegevens en op welke manier u van deze rechten
gebruik kunt maken. Deze privacyverklaring kan periodiek gewijzigd worden. Het is daarom
raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.
01 - Persoonsgegevens, doeleinden gegevensverwerking en toestemming
Uw gegevens kunnen voor een aantal doelen verzameld en worden gebruikt.
Als u het contactformulier op deze website invult dan worden uw naam en e-mailadres
verzameld die gebruikt kunnen worden voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast
wordt alle andere informatie die u aan mij verstrekt zoals adres, postcode, woonplaats, land,
telefoonnummer en dergelijke door mij bewaard en gebruikt om met u in contact te komen
en te reageren op eventuele vragen en opmerkingen, een betaling af te handelen, of om
diensten te kunnen leveren.
Mijn website verzamelt met behulp van Google Analytics gegevens om de website te
verbeteren. U moet hierbij denken aan informatie zoals de duur van uw bezoek en de
pagina’s die u bekijkt. Dit gebeurd anoniem en is niet gebonden aan uw persoonlijke
gegevens.
Uw gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming.
02 - Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Ik verstrek alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de naleving van onze
overeenkomst of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
03 - Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de
doelen waarvoor de gegevens werden verzameld. Ik verwijder uw gegevens ook als blijkt dat
deze verouderd zijn of als u mij dit verzoekt. Dit geldt niet als er sprake is van een wettelijke
uitzondering of als ik uw gegevens in het kader van mijn dienstverlening en
beroepsuitoefening langer nodig heb.
04 - Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem alle in redelijkheid te verwachten maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Mijn
website is voorzien van een SSL-certificaat zodat alle gegevens die u via deze site
verstuurd worden versleuteld.

05 - Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de gegevens die ik bewaar. Dit kan door een schriftelijk
verzoek in te dienen per e-mail: info@jaapvisserarchitect.nl of per post: Jaap Visser,
architect, Landsmeerderdijk 213, 1035 PV Amsterdam. Daarnaast kunt u mij verzoeken om
deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of over te dragen.
06 - Klachten inzake verwerking persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail
sturen naar info@jaapvisserarchitect.nl. Ik vraag u om hierbij zoveel mogelijk informatie
omtrent uw klacht mee te zenden. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de
klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst
een klacht indienen.
07 - Contact
Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt mij een bereiken door een email te sturen naar info@jaapvisserarchitect.nl, een brief te sturen naar Jaap Visser,
architect Landsmeerderdijk 213, 1035 PV Amsterdam, of mij te bellen op nummer 0031-(0)644318996.
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