
 

 

Privacy verklaring 

PJPJ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In 

dit privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens. Wij gebruiken bepaalde termen in dit privacy verklaring. Hieronder leest u wat 

wij met een aantal van deze termen bedoelen: 

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam en 

adres, maar ook uw e-mailadres. 

Verwerken: het verzamelen, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens uit onze systemen. 

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

• Mensen die interesse tonen in PJPJ. 

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens? 

PJPJ verwerkt persoonsgegevens. 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinde: 

• Om de relatie met u te onderhouden 

Als u interesse toont willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij 

gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om contact te onderhouden. 

• Voor de ontwikkeling en verbetering van onze doelen 

Om u goed van dienst te zijn, werken wij continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze 

doelen. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres 

als u onze enquête invult. 

• Voor promotie- en marketingdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u te 

informeren over onze activiteiten. Wilt u niet benaderd worden voor dit? Dan kunt u dit ons melden. 

• Om wettelijke verplichtingen na te komen 

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen, 

bijvoorbeeld voor het voeren van administratie en de bijbehorende bewaarplicht hiervan. 



 

Doorgifte aan derden 

Wij zullen de verzamelde gegevens nooit aan derden verstrekken. 

 

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn 

verwerkt. Het bewaartermijn voor de administratieve persoonsgegevens bedraagt 7 jaar. 

 

Wilt u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? 

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij ons. Vindt u dat 

uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn 

verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. 
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