PRIVACY STATEMENT JORD OIL & GAS SYSTEMS

Jord Oil & Gas Systems B.V. verwerkt persoonsgegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij
behandelen uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. De persoonsgegevens die worden
gevraagd zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van de
door u aan ons verstrekte opdrachten. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd die niet
relevant/noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of de uitvoering van uw
opdracht. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam,
voornamen, geboorteplaats en -datum, adres, functie, rekeningnummer, telefoonnummer en emailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Het betreft alle gegevens
die we in verband met u kunnen brengen. Met verwerken van uw persoonsgegevens wordt bedoeld
alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan om te kunnen voldoen aan de wettelijke
verplichtingen, de uitvoering van uw opdracht en het leveren van diensten aan u. Bijvoorbeeld het
verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. Tevens
verwerken wij gegevens die voortvloeien uit contactgeschiedenis (e-mail, briefpost, bezoek aan onze
website, aantekeningen van gesprekken, vragen van opdrachtgevers. Dit contact kan zowel door u
zelf geïnitieerd worden als door onszelf.

Wij verwerken als bijzonder persoonsgegeven het geslacht. Dit doen wij om u aan te kunnen spreken
met “mevrouw” of “de heer”. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verzameld om de wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen
voldoen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw opdracht uit te kunnen voeren of een
factuur voor de door ons verleende diensten te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via
verschillende kanalen bereiken, zoals onder meer per telefoon, post, e-mail, social media. Om dat
mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat
precies is, verschilt.

Bescherming en verstrekking persoonsgegevens.
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze brondata staan meestal
ons kantoor en er zijn passende beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld gebruik van regelmatig
wisselende wachtwoorden, frequente update van computersystemen) genomen om datalekken te
voorkomen. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, zoals aan de
Belastingdienst. Verder geven we alleen gegevens aan derden als we daarvoor uw toestemming
hebben gekregen. Tevens schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw
persoonsgegevens hebben verwerkt. Dit doen we alleen omdat dit nodig is voor het uitvoeren van
uw overeenkomst en om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Wij zorgen ervoor dat uw
persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons. Deze derde kan alleen onze opdracht
krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding
garandeert.

Welke rechten hebt u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
U hebt de volgende rechten:
-

-

Informatie en inzage: we vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en
waarvoor we deze gebruiken;
Rectificatie: wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of
onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.
Vergetelheid/verwijdering: ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van
u hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons
verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor andere
doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken.
Beperking: u kunt een verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw
gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.
Bezwaar/verzet: voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen.
Overdraagbaarheid: wilt u dat uw gegevens naar een derde partij worden verstuurd, dan kunt u
contact met ons opnemen.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met
Dick Roest via e-mail: DRoest@jord.com.nl. Dick is de coördinator voor de privacywetgeving.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigen privacy statement
Ons privacy statement kunnen we van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn,
dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen voor u van belang zijn, dan
attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar.

