PRIVACYVERKLARING
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Jomith B.V., gevestigd aan Duke Ellingtonstraat 37 4337 XT Middelburg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
1. Contactgegevens
https://www.koedijk.com Duke Ellingtonstraat 37 4337 XT Middelburg +31 6 30 09 09 09
Erik Jan Koedijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Jomith B.V.
Hij is te bereiken via erikjan(@)koedijk.com of 06 – 30 09 09 09
KVK: 22063882. Vestigingsnr. 000005365872
BTW-nummer: NL817810389B01
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Jomith B.V. 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
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erikjan(@)koedijk.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jomith B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
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Het afhandelen van uw betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief. Dit geldt alleen voor de gegevens die ik verkregen heb via het
aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, niet met gegevens die via andere formulieren
binnengekomen zijn.
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
Jomith B.V. 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.




Jomith B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en
diensten afstemmen op uw behoefte.
Jomith B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk
voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer ik of de mensen waarmee ik samenwerk diensten
voor u ga uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.
5. Geautomatiseerde besluitvorming
Jomith B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Jomith B.V.) tussen zit. Jomith B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: geen.
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jomith B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


CV: wanneer we werving activiteiten doen verwijderen we CV’s 1 jaar na ontvangst van onze
computersystemen.



Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens
alleen anoniem, voor interne rapportages.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en
bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne
rapportages.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het
ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming vijf jaar. Ook als u
op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer
wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek.





7. Delen van persoonsgegevens met derden
Jomith B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jomith B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jomith B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone.
Jomith B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
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. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Meer over zelf controle uitoefenen lees u in artikel 9.
Een overzicht van de cookies die wij toepassen tref u hier aan: https://www.koedijk.com/cookies
9. Ook heeft u zelf de mogelijkheid om controle uit te oefenen
U kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kunt
u uw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze websites en
apps geen cookies ontvangt. Een mogelijkheid is dat u de browser van uw computer of mobiele apparaat
zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heeft u zelf de mogelijkheid om
geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan u bijvoorbeeld doen als u de gegeven toestemming voor
cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze website zullen we in dit geval u opnieuw
informeren en toestemming vragen.
Informatie over hoe u cookies kunt uitzetten of wissen per browser vindt u hier:
Chrome;
Firefox;
Internet Explorer; en
Safari.
TIPS voor u:
Wilt u zelf monitoren welke cookies worden gebruikt, dan is het mogelijk daar een applicatie voor te
downloaden, die u kunt toevoegen aan uw browser en die altijd de actuele cookies toont. TIP: Check de
website van Ghostery via https://www.ghostery.com
Ook op de site http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u meer uitleg vinden over bijvoorbeeld
het uitschakelen van cookies.
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10. 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 Jomith B.V. 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
erikjan(@)koedijk.com.
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.
Jomith B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
11. Links naar andere websites
Op deze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u dus
naar een website buiten de website waar deze privacyverklaring op weergegeven staat. Het kan zijn dat
deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of
privacyverklaring van die betreffende website.
12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jomith B.V. 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 data op onze laptops is beveiligd via een Trusted Platform Module waaroor klanddata en waardoor
we zo goed mogelijk beschermd zijn tegen bootsector virussen en rootkits. Verder lezen we e-mail
alleen beveiligd uit via SSL/TLS. Wij maken NOOIT gebruik van USB sticks om persoonsgegevens in welke
vorm dan ook op te slaan. USB sticks worden maar voor één reden gebruikt: het overzetten van
presentaties die worden gebruikt voor het geven van workshop en lezingen. USB sticks van derden
worden ook ooit in computersystemen van Jomith B.V. gestopt, simpelweg omdat ze (onbekende
vormen van) ransomware zouden kunnen bevatten.
Jomith B.V. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of
bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of
enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jomith B.V..
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met erikjan(@)koedijk.com
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13. Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen.
Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan,
en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij
adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent
van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.
14. Vragen van bezoekers
Mocht u vragen hebben over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan ons weten en
neem contact met ons op via de contact pagina.
15. Vragen van een controlerende autoriteit
Wij staan open voor elke vraag van een controlerende autoriteit. Met eer en geweten hebben wij deze
voorwaarden vastgesteld, omdat wij houden van onze klant en duidelijk willen zijn over wat wij
vastleggen. Ook wij zagen door de bomen het bos niet meet, wat nu wel en wat niet in de verklaring op
te nemen. Mocht u deze privacyverklaring lezen en onduidelijkheden of onvolkomenheden zien kunt u
ons deze aanbevelingen dan direct laten weten, zodat we dit per direct kunnen aanpassen. Veel dank!
16. Vragen van klanten
Dagelijks geven bij workshops en lezingen over onderwerpen op het gebied van communicatie,
cybersecurity en veel dat bij een veranderende wereld hoort. Heeft u vragen over deze verklaring of
(nog liever😊) over onze business, neem contact op met Erik Jan Koedijk via 06 – 30 09 09 09 of
erikjan(@)koedijk.com.
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