Privacy Verklaring.

Jan van der Burg,
Troubadour,
wonende te Zoetermeer aan de Juweellaan 241 2719 SE.
Hierna te noemen: Jan.
Jan verklaart zich verantwoordelijk voor de verwerking van de ontvangen
persoonsgegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Contactgegevens:
www.janvanderburg.com
burgvd@hetnet.nl
079 3610544.
06 55993400.
Persoonsgegevens.
Jan verwerkt uw persoonsgegevens teineinde zijn dienstverlening goed te kunnen
uitvoeren met volledige nakoming van de AVG wet- en regelgeving. Uw
persoonsgegevens heeft u om die reden aan Jan verstrekt.
Voor deze dienstverlening gebruikt Jan de volgende persoonsgegevens.
- Voor- en achternaam.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- Emailadres.
Delen van persoonsgegevens met derden
Jan zal deze gegevens nimmer met derden delen voor commerciële doeleinden.
Mocht het nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zal dit uitsluitend met
uw toestemming gebeuren. (denk bijv. aan contact met de speellocatie voor de
praktische afstemming)
Cookies e.d.
Jan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Nieuwsbrieven e.d.
Uw gegevens zullen door Jan nimmer voor commerciële activiteiten (mails,
nieuwsbrieven e.d.) en andere activiteiten worden gebruikt. Een uitzondering hierop
is zijn “Member get Member” systeem waarop u door deelname akkoord gaat met de
bijbehorende voorwaarden.
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 toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen de gegevens worden vernietigd en u zult
daarvan een bevestiging ontvangen.
Beveiliging.
Jan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zijn websites zijn
beveiligd met een SSL-certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op.
Bewaartermijn.
Jan bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt. De gegevens worden in zijn systeem uiterlijk 7 jaar bewaard om aan
al zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er
voor hem verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren
en/of beschikbaar te houden.
Klachten.
Jan wijst u op de mogelijkheid dat u het recht 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-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Tenslotte.
Jan is er zich terdege van bewust dat deze voorwaarden nogal formeel en zakelijk
overkomen. Dat is echter noodzakelijk vanwege de AVG.
En wat ook Jan betreft: Duidelijkheid voorkomt misverstanden.
Jan van der Burg, mei 2018.

