
Privacy verklaring 

Jan Pieter Compagnie Hulpverlening streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, 

waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van de klanten van Jan 

Pieter Compagnie Hulpverlening en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zie ik als 

een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van mijn diensten. Hierna vindt u algemene 

informatie over hoe ik met uw gegevens omga, hoe deze worden vastgelegd en waarvoor zij worden 

gebruikt.  

Gebruik aanmeldingsgegevens 

Jan Pieter Compagnie Hulpverlening hecht veel aarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik 

omga met persoonsgegevens. Ik heb dit privacy beleid geschreven om u uit te leggen welke 

informatie ik verzamel, hoe ik die informatie gebruik en welke keuzes u hebt. 

Jan Pieter Compagnie Hulpverlening doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom 

zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Jan Pieter Compagnie Hulpverlening houdt zich in alle 

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

- Passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en 

deze respecteer. 

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens  

De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van mijn 

dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om eventuele offertes mogelijk 

te maken. Voor deze doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, 

woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres. 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens die door Jan Pieter Compagnie Hulpverlening worden verzameld en gebruikt, zijn niet 

toegankelijk voor andere partijen tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt en/of wettelijk verlicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is 

zorgverzekeraars van klanten, gemeentelijke instellingen, de politie. In dat geval ben ik verplicht mijn 

medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht om deze gegevens af te geven. Tevens kan ik 

persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Ik verstrek 

geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 



 

Minderjarigen 

Jan Pieter Compagnie Hulpverlening verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 

verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Jan Pieter Compagnie Hulpverlening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

 

Beveiliging 

Alle gegevens die u bij mij achterlaat worden beveiligd opgeslagen op datadragers die niet door 

anderen dan die met uw gegevens te maken hebben kan worden geraadpleegd. Als ik uw 

persoonsgegevens deel met anderen – u leest in de privacy verklaring waarom en wanneer ik dat 

doe- dan eis ik dat die ander net zo zorgvuldig omgaat met uw gegevens als ik en ze alleen worden 

gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet 

gebeurt, laat u mij dat dan weten via mijn bedrijfse-mail info@compagniehulpverlening.nl 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door 

mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u 

logischerwijs verzoeken om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan een dergelijk verzoek. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover 

met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend. U 

heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Als u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, of als er iets niet klopt, 

als u uw gegevens wilt inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met Jan Pieter 

Compagnie Hulpverlening. U bereikt mij via: 

info@compagniehulpverlening.nl 

(06) 40867775 
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