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I.
Persoonsgegevens
De volgende gegevens worden tijdelijk gebruikt en bewaard: voor- en achternaam, adres,
telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die actief worden
verstrekt. Deze worden gebruikt voor contact tijdens de samenwerking, betalingsverplichtingen en
wettelijke verplichtingen jegens de belastingdienst. De gegevens worden volgens wettelijke
voorschriften 7 jaar bewaard.
II.
Bezoek website
Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd, dus door Buro De Jong niet terug te voeren op een IP adres
of persoonsnaam. Gegevens worden niet aan derden verkocht.
III.
Cookies of vergelijkbare technieken
De cookies die door Buro De Jong gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en ze onthouden bv. voorkeursinstellingen. Buro De Jong gebruikt alleen technische, functionele
en analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Hiermee kan de website
geoptimaliseerd worden. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van de browser verwijderd worden.
IV.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Opdrachtgevers hebben het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Buro De Jong en geldt het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Bij Buro De Jong kun je een verzoek indienen om persoonsgegevens
in een computerbestand op te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op
de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar: info@burodejong.nl
Hierbij vraagt Buro De Jong een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de
volgende gegevens zwart (ter bescherming van privacy): pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de
strook met nummers onderaan), paspoortnummer, burgerservicenummer (BSN). Buro De Jong
reageert binnen 4 weken. Bij een klacht omtrent deze zaken bestaat de mogelijkheid contact op te
nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

