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De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en 

overeenkomsten met Varenkamp & Jansen Automatisering, Fluitekruidstraat 43, 4461 MG Goes.  

Varenkamp & Jansen Automatisering verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze 

zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Welke gegevens verwerken wij over u?  

Varenkamp & Jansen Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bedrijfsnaam 

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 Varenkamp & Jansen Automatisering 

of die van een derde partij. 

Doel en grond van de verwerking  

Varenkamp & Jansen Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Bij het afhandelen van betalingen door uw bedrijf 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 

Cookies 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de 

vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van 

onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De 

gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens 

slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van 

uw browser wordt de cookie verwijderd. 

Verstrekken aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden. 
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Beveiliging en de kwaliteit van informatie 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites 

te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Bewaartermijn  

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde 

doeleinden. Indien u geen klant bent, zullen uw gegevens niet langer dan drie jaar na verkrijging 

worden bewaard. Indien uw bedrijf wel klant bij ons is, of klant is geweest, zullen wij uw gegevens in 

ieder geval één jaar na beëindiging van de klantrelatie verwijderen. 

Uw rechten  

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een 

overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u constateert dat 

persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u 

ons verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw 

persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Tot slot 

kunt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan 

de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw 

persoonlijke gegevens gebruiken. 

Heeft u nog vragen? 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 

uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Vul het contactformulier in of 

stuur een e-mail naar info@vja.nl 
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