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PRIVACY STATEMENT JANSSEN & PARTNERS B.V. 

Inleiding  

Janssen & Partners B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en / of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.  

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 Voor- en achternaam  

 Geslacht  

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats  

 Adresgegevens  

 Telefoonnummer  

 E-mailadres  

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of 

telefonisch  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Janssen & Partners B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 

jou:  

 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, wanneer dit voor de uitvoering van 

specifieke opdrachten noodzakelijk is, zoals bij studie- of beroepsadvies 

 Burgerservicenummer (BSN)  

Waarom we gegevens nodig hebben  

Janssen & Partners B.V. verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  

 Het uitvoeren van onze dienstverlening in algemene zin 

 De uitvoering van verstrekte opdrachten 

 Het afhandelen van betalingen;  

 Verzenden van onze nieuwsbrief;  

 Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  

 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  

 Om diensten bij je af te leveren;  

Janssen & Partners B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Hoe lang we gegevens bewaren  

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 

bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de 

gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Delen met anderen  

Janssen & Partners B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Janssen & Partners B.V. blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.  
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@janssenenpartners.nl. Om er zeker 

van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je 

privacy. Janssen & Partners B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek 

reageren.  

Beveiliging  

Janssen & Partners B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

info@janssenenpartners.nl.  
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