F IN ANC I E N
Privacyverklaring
Van: JPD Financiën & Advies, tevens handelend onder JPD Administratie & Advies,
gevestigd en kantoorhoudende Groenewoudskade 2, 2371 BN Roelofarendsveen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27320578 en
hierna verder aangeduid met JPD.
JPD vindt het beschermen van de persoonsgegevens van opdrachtgevers en zakelijke
relaties van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd
conform de eisen die daaraan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
worden gesteld.
JPD maakt gebruik van persoonsgegevens die persoonlijk aan JPD zijn verstrekt en/
of die relevant kunnen zijn voor dienstverlening aan opdrachtgevers. Er is sprake
van persoonsgegevens als het gaat om gegevens betreffende een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens van
ondernemingen niet zijde een rechtspersoon of om gegevens van contactpersonen van
ondernemingen.
JPD verzamelt en verwerkt persoonlijke en bedrijfsgegevens ten behoeve van:
• het uitvoeren van de overeenkomst die met de opdrachtgever gesloten is, inclusief de
benodigde contacten per telefoon of e-mail
• het onderhouden van zakelijke relaties
• op grond van een wettelijke plicht.
JPD verwerkt de volgende gegevens:
• persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij (potentiële) opdrachtgevers
• informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het betreft onder andere de volgende gegevens:
• voor- en achternaam
• naam van de onderneming
• functie
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
Als de opdrachtgever geen rechtspersoon is, worden van die opdrachtgever ook de
volgende persoonsgegevens verwerkt:
• bankgegevens
• financiële bedrijfsgegevens
Bewaartermijn
JPD bewaart gegevens afhankelijk van de geldende wettelijke bewaartermijnen, uw privacy
rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van dienstverlening aan (potentiële)
opdrachtgevers, mogelijke vervolgopdrachten en de eigen bedrijfsvoering.
Het delen van gegevens met derden
JPD deelt persoonlijke gegevens niet met derden zonder daarvoor toestemming te
vragen. Deze gegevens worden alleen verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Groenewoudskade 2
2371 BN Roelofarendsveen

Met bedrijven die in opdracht van JPD gegevens verwerken/opslaan, sluit JPD een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van gegevens. JPD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Website
Op de website van JPD worden er enkel (first party) ‘niet privacygevoelige’ cookies
opgeslagen, die nodige zijn voor de correcte werking van de site. De opgeslagen data blijft
strikt op de servers van de provider. Voor de website zijn geen Google Analytics ingesteld
en er zijn geen links met sociale media. Er worden geen marketing en tracking cookies
geplaatst en daarmee ook geen herleidbare persoonsgegevens opgeslagen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar:
jp@janpetervandiemen.nl
JPD reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.
Bescherming van je gegevens
JPD neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jp@janpetervandiemen.nl. Mocht
u het desondanks niet eens zijn hoe JPD met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u melding
doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Wijzingen van de privacyverklaring
JPD heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.
Contactgegevens JPD
Zie hiervoor het adresblok op deze privacyverklaring of op de website.
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