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Privacyverklaring van Tom Jansen Producties   
Munnikenweg 16 
8084BW ’t Harde  
Telefoon 06-46607275 
KvK Zwolle 69968209   
BTW nummer NL001928382B69   
www.tomjansenproducties.com 
  
  
Algemeen  
Tom Jansen Producties, gevestigd aan Munnikenweg 16, 8084BW ‘t Harde, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
  
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met 
de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt 
beschreven hoe Tom Jansen Producties met uw persoonsgegevens omgaat.  
  
Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van 
onze website, leveranciers, en alle overige relaties van Tom Jansen Producties. 
  
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
Tom Jansen Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

 Het afhandelen van opdrachten en verzenden van bestellingen. 

 Het afhandelen van betalingen. 

 Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren. 

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 Om bestellingen bij u af te leveren. 

 Tom Jansen Producties verwerkt ook persoonsgegevens als wij daartoe op grond van wet- en 
regelgeving verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens voor onze belastingaangifte. 

 
Tom Jansen Producties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
 

 Bedrijfsnaam 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

 Bankrekeningnummer 

 Inschrijving KvK 

 BTW nummer 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  
 
 

http://www.tomjansenproducties.com/
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Wij registreren al uw opdrachten aan ons bedrijf. Dit houdt in dat we bijhouden van welke diensten u 
gebruik maakt, welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de 
aankoopbedragen, de verkregen kortingen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).   
  
Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen 
te leveren.  
   
Bewaartermijnen van persoonsgegevens  
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. 
Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het 
kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Tom Jansen Producties op 
grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.  
  
Delen van persoonsgegevens met derden  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet. 
  
Verwijzingen naar website(s) van derden 
Op de website zijn links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg 
geselecteerd zijn, draagt Tom Jansen Producties geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze 
derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.  
  
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 Tom Jansen Producties.  
  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming 
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
tomjansenproducties@outlook.com.  
  
Aanpassen privacyverklaring  
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele 
privacyverklaring vindt u altijd op www.tomjansenproducties.com.  
 
 
 
Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 januari 2020. 


