Privacy statement Jaap de Jong Tekst
Jaap de Jong schrijft teksten en adviseert over tekstproducties en communicatie.
De persoonsgegevens waarmee ik werk zijn functioneel, dat wil zeggen noodzakelijk voor het werk
voor klanten en met leveranciers en het contact met prospects en relaties. Ik ga zorgvuldig om met
deze vertrouwelijke informatie en gebruik deze gegevens zo lang dat noodzakelijk is om mijn werk
goed te kunnen doen. Ik stel deze informatie niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is
voor het werk en de opdrachtgever daarmee instemt of als het wettelijk verplicht is.
Een deel van de persoonsgegevens gebruik ik – met toestemming van de geadresseerden – voor de
verzending van een nieuwsbrief die onregelmatig verschijnt.
Ik verzamel de volgende gegevens:
naam
adres
woonplaats
contactpersoon of -personen
telefoonnummer
e-mailadres
adres website
bankrekeningnummer
nummer inschrijving KvK
Mijn website heeft een statisch karakter. Dat wil zeggen gebruikt wordt om informatie over mijn
activiteiten te verstrekken, contact te leggen met (potentiële) klanten of te reageren op de inhoud.
Het is geen webshop voor de verkoop van teksten of adviezen of andere commerciële transacties. De
gevraagde gegevens worden alleen gebruikt om contacten te leggen. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van cookies.
Klanten, relaties en leveranciers kunnen altijd inzage krijgen in de gegevens waarover ik beschik,
wijzigingen aanbrengen of vragen om verwijdering van de informatie.
Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
dan kunt u per e-mail of telefoon daarover contact met mij opnemen.
Als u van mening bent dat ik niet overeenkomstig de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens
handel, dan kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Gegevensbescherming in Nederland.
In geval van een (mogelijk) datalekken verzoek ik u dat zo snel mogelijk te melden.
Mijn contactgegevens: info@jaapdejongtekst.nl/ (06) 53 33 90 52

