
 

Privacyverklaring 

Wij respecteren altijd de privacy van alle gebruikers van de site en persoonlijk informatie die u ons 

aanlevert zal in vertrouwen worden behandeld. 

Wij van J&B Groenprojecten weten dat het belangrijk is hoe informatie over u wordt gebruikt en 

gedeeld en we waarderen uw vertrouwen dat we dit zorgvuldig en verstandig zullen doen. Dit 

privacybeleid heeft betrekking onze gebruikersinterfaces, waaronder onze website, die een 

koppeling bevatten naar dit privacybeleid. 

De onderstaande teksten zijn bedoelt als toelichting er kunnen echter geen rechten aan worden 

ontleend. 

Persoongegevens die worden verwerkt 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van J&B Groenprojecten of die van een derde partij. 

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 

beschikken. Bij het invullen van het contactformulier gaat u automatisch akkoord met het opslaan 

van uw gegevens. 

Deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 

J&B Groenprojecten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 

aan J&B Groenprojecten verstrekt. J&B Groenprojecten zal de volgende persoonsgegevens 

verwerken: 

• Uw naam 

• Uw woonplaats 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Aanvullende informatie 

• Uw automatische akkoord dat wij deze gegevens mogen opslaan 

Deze gegevens worden overigens niet op deze website of centraal opgeslagen. 

Waarom J&B Groenprojecten deze gegevens nodig heeft 

J&B Groenprojecten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via email contact met u op te 

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 

gesloten overeenkomst van opdracht. 

Hoelang worden uw gegevens bewaard 

J&B Groenprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar 

bewaard of worden deze gearchiveerd. Gegevens worden nimmer nooit op de website bewaard. 



 

 

Delen met anderen 

J&B Groenprojecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst of een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. In principe worden de gegevens niet met derden gedeeld. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de hostingprovider of die van een 

derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 

wij beschikken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jbgroenprojecten.nl. J&B 

Groenprojecten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om misbruik 

te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om 

inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie 

mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Beveiligen 

J&B Groenprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

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

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van J&B Groenprojecten maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door J&B Groenprojecten verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met J&B Groenprojecten op via info@jbgroenprojecten.nl. 
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