Leitswei 4
P.O. Box 15
8400 AA Gorredijk

T +31(0)513 468800
F +31(0)513 468844
E info@djg.com

The Netherlands

www.djg.com

Privacyverklaring
Revisie:
Datum:

0
september 2020

1. Identiteit en contactgegevens
Voor u ligt de privacyverklaring van De Jong Gorredijk B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 01041354 (hierna ‘DJG’). Door middel van deze privacyverklaring wenst DJG u als
bezoeker van de website of contactpersoon en/of werknemer van een klant, leverancier, dienstverlener of
andere partner van DJG, te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Gezien de aard
van de werkzaamheden van DJG, verwerkt DJG slechts op kleine schaal een beperkt aantal
persoonsgegevens. DJG heeft dan ook geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Indien u
vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, klachten of opmerkingen heeft met betrekking tot hoe DJG
omgaat met uw persoonsgegevens of één van uw rechten onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’) wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen aan info@djg.com.
2. Doeleinden en rechtsgrond
In het geval u een contactpersoon en/of werknemer bent van een klant, leverancier, dienstverlener of
andere partner van DJG, verwerkt DJG uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het op een
juiste wijze uitvoeren van een overeenkomst tussen DJG en uw werkgever. Uw persoonsgegevens heeft
DJG in dat geval om onze producten te kunnen leveren en bijbehorende service te kunnen verlenen,
onderdelen te kunnen bestellen en tijdig en op een juiste wijze te kunnen ontvangen of efficiënt gebruik te
kunnen maken van dienstverlening of andere services.
In het geval u een bezoeker van de website bent, verzamelen wij geen persoonsgegevens van u. DJG
maakt geen gebruik van zogeheten tracking cookies die uw gehele internetgedrag volgen. Wel kunt u via
de website contact opnemen met DJG als u vragen en/of opmerkingen heeft. In dat geval verzamelt DJG
uw persoonsgegevens omdat DJG daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Het correct afhandelen van
uw vragen en/of opmerkingen is immers in het bedrijfsbelang van DJG. Ditzelfde geldt indien u
telefonisch of via post contact opneemt met DJG.
3. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door DJG niet met derden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden ook
niet buiten de Europese Unie verwerkt.
4. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden door DJG bewaard zolang er nog sprake is van een relatie tussen uw
werkgever en DJG of zolang u nog met DJG in contact bent omtrent vragen en/of opmerkingen. Verder
behoudt DJG zich het recht voor in verband met opdrachten uw persoonsgegevens, indien van belang
voor de opdracht en de uitvoering daarvan, gedurende een termijn van 20 jaar (de wettelijke
verjaringstermijn) te bewaren. U kunt uiteraard te allen tijde een van uw rechten zoals hieronder
omschreven uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
5. Uw rechten
Onder de AVG beschikt u over de hieronder opgesomde mogelijkheden met betrekking tot uw
persoonsgegevens. Wenst u een van onderstaande rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op via
info@djg.com. Uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen.
a. U kunt een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens plaatsen, waarbij DJG aan u inzichtelijk
zal maken welke persoonsgegevens DJG van u verwerkt.
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b. U kunt een verzoek tot rectificatie plaatsen indien uw persoonsgegevens niet (langer) juist zijn,
waarbij DJG uw persoonsgegevens zal aanpassen conform uw verzoek.
c. U kunt een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens plaatsen, waarbij DJG uw
persoonsgegevens zal verwijderen als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel
waarvoor ze zijn verkregen.
d. U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien bij DJG,
waarbij DJG uw persoonsgegevens niet zal verwerken (met uitzondering van opslag daarvan)
zonder uw aanvullende toestemming.
e. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DJG, waarbij DJG
de verwerking zal stopzetten.
f. U kunt een verzoek indienen tot gegevensoverdracht, waarbij DJG uw persoonsgegevens zal
overdragen aan de door u daartoe aangewezen partij.
U heeft verder het recht u te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens indien u een klacht heeft over
hoe DJG omgaat met uw persoonsgegevens.
DJG behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien nodig. DJG raadt u dan ook
aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
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