Privacy en cookies
De privacyverklaring en cookie statement van Joost van Tol Designs for Business.
Joost van Tol Designs for Business (hierna: ‘JvT DFB’ of 'wij') is een grafisch ontwerpbureau,
gevestigd in Voorburg. Wij verwerken gegevens van onze relaties en prospects en van
bezoekers van de website om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Dat doen we in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming /
privacy wetgeving.
JvT DFB kan deze verklaring aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een wetswijziging
of een wijziging van het interne privacybeleid van JvT DFB.
Door gebruik te maken van deze website en/of door diensten of producten van ons af te
nemen, ga je akkoord met ons privacybeleid. Als je vragen hebt, neem dan contact op, onze
gegevens vindt je onderaan deze verklaring.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
JvT DFB verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en relaties op persoonlijke titel of als
medewerker/contactpersoon bij een bedrijf of organisatie. Ook werken we met
verschillende leveranciers en dienstverleners.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Van onze klanten, relaties, partners, prospects, lobbycontacten en geïnteresseerden en onze
leveranciers kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
Gewone gegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
geslacht, website, bedrijfsnaam, functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en
betaalgegevens, inloggegevens, en aankoopgegevens en overige persoonsgegevens die je
actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Van bezoekers van de website verwerken we alleen een naam, e-mailadres en bedrijfsnaam
als je het contactformulier naar ons verstuurt. Wij verzamelen geen identificeerbare
gegevens over je bezoek (zie ook ons cookie statement).

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Joost van Tol Designs for Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
JvT DFB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Grondslagen en bewaartermijnen
Personen die bij ons diensten of producten afnemen of aan ons leveren sluiten ook een
overeenkomst met ons. Voor de uitvoering daarvan mogen wij persoonsgegevens
verwerken. Deze gegevens bewaren we tot 2 jaar nadat de dienst of het product is
afgenomen of geleverd. De financiële gegevens kunnen wij maximaal 7 jaar bewaren.
Wel kan het zijn dat persoonsgegevens nog voorkomen in projecten die gearchiveerd zijn.
Van prospects, lobbycontacten en geïnteresseerden verwerken we gegevens op basis van
schriftelijke toestemming of gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan de afgifte van een
visitekaartje of een koppeling via LinkedIn of ander netwerk. We bewaren je
persoonsgegevens zolang je gezien wordt als prospect of lobbycontact en/of
geïnteresseerde.
De wet kan een andere termijn voorschrijven. Als dat zo is, zal JvT DFB zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken ze alleen aan derden wanneer dat
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Wij werken onder meer met een backup-systeem in de cloud,
hostingpartijen voor onze website en e-mailservers, DropBox, Adobe Creative Cloud, Apple
iCloud en Google Drive.
Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals het uitvoeren van
projecten, sluiten we verwerkersovereenkomsten. JvT DFB blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Met andere partijen, zoals de accountant, maken we goede afspraken over
geheimhouding en beveiliging.

Beveiliging
Wij treffen de nodige organisatorische en technische maatregelen om jouw gegevens zo
goed mogelijk te beveiligen. Zo werken wij met gebruikersnamen en wachtwoorden en
verschillende niveaus van autorisatie voor onze databases en hardware. Wij maken
beveiligde back-ups. Je bezoek aan de website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit
betekent dat je verbinding privé is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joost
van Tol Designs for Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joostvantol.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Joost van Tol Designs for Business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookie statement
De website van Joost van Tol Designs for Business maakt gebruik van Google Analytics en
plug ins van Facebook, Twitter en Periscope. Ook gebruiken we cookies om de website
optimaal te laten functioneren. Wij gebruiken geen tracking cookies en weten dus niet waar
vandaan je onze website bezoekt.
Joost van Tol Designs for Business gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de
Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het

Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of
delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen)
om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google + opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Joost van Tol Designs for Business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Joost van Tol Designs for Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op.

Contactgegevens:
Joost van Tol Designs for Business
www.joostvantol.nl
Noordenburglaan 8, 2271 VH Voorburg
+31 70 387 54 29
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