
Privacyverklaring

JaBro	  Deuren	  B.V.	  gaat	  vertrouwelijk	  om	  met	  uw	  gegevens.	  Uw	  persoonsgegevens	  worden	  zo	  
zorgvulig	  mogelijk	  behandeld	  en	  beveiligd,	  Uw	  persoonsgegevens	  worden	  uitsluitend	  aan	  
derden	  verstrekt	  als	  dat	  voor	  de	  dienstverlenening	  of	  op	  grond	  van	  een	  weBelijke	  
verplichCng	  nodig	  is.

1.	  Algemeen

Dit	  is	  de	  privacyverklaring	  van	  JaBro	  Deuren	  B.V.	  (hierna:	  JaBro).	  JaBro	  is	  gevesCgd	  te	  Zwolle	  
aan	  de	  Eiffelstraat	  nr.	  50	  (...)	  en	  staat	  ingeschreven	  in	  het	  handelsregister	  van	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel	  onder	  het	  nummer	  ...	  JaBro	  is	  per	  e-‐mail	  te	  bereiken	  op	  info@jabrodeuren.nl	  en	  
telefonisch	  op	  het	  telefoonnummer	  ...

Deze	  privacyverklaring	  is	  van	  toepassing	  op	  alle	  gegevens	  die	  JaBro	  verwerkt.	  JaBro	  hecht	  
veel	  waarde	  aan	  een	  rechtmaCge	  verwerking	  van	  persoonsgegevens.	  JaBro	  gaat	  zo	  
zorgvuldig	  en	  vertrouwelijk	  mogelijk	  om	  met	  persoonsgegevens	  en	  handelt	  conform	  de	  
geldende	  wet-‐	  en	  regelgeving.

Als	  u	  op	  onze	  website	  links	  aantreQ	  naar	  websites	  van	  derden,	  zoals	  Hörmann	  Nederland,	  
dan	  wijzen	  wij	  erop	  dat	  JaBro	  niet	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  verwerking	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  door/via	  deze	  (websites	  van)	  derden.	  Deze	  privacyverklaring	  is	  niet	  van	  
toepassing	  op	  verwerkingen	  door	  derden.	  Wij	  verwijzen	  u	  naar	  de	  betreffende	  derden	  voor	  
hun	  privacyverklaring.

JaBro	  kan	  deze	  privacyverklaring	  alCjd	  wijzigen.	  De	  wijzigingen	  worden	  op	  de	  website	  
gepubliceerd.	  Wij	  raden	  u	  aan	  deze	  verklaring	  geregeld	  te	  raadplegen,	  zodat	  u	  op	  de	  hoogte	  
blijQ	  van	  eventuele	  wijzigingen.

2.	  Persoonsgegevens

Persoonsgegevens	  zijn	  gegevens	  die	  iets	  zeggen	  over	  u,	  die	  verwijzen	  naar	  u	  of	  die	  JaBro	  op	  
andere	  wijze	  kan	  herleiden	  naar	  u.	  Denk	  hierbij	  aan	  uw	  naam,	  adres	  of	  e-‐mailadres,	  maar	  
bijvoorbeeld	  ook	  uw	  IP-‐adres.	  U	  deelt	  persoonsgegevens	  met	  ons	  als	  u	  contact	  met	  ons	  
opneemt	  per	  telefoon	  of	  e-‐mail	  of	  op	  andere	  wijze	  zoals	  het	  contacYormulier	  op	  de	  website.

3.	  Welke	  persoonsgegevens	  verwerkt	  JaBro	  en	  met	  welk	  doel?

JaBro	  verzamelt	  gegevens	  van	  iedereen	  die	  direct	  of	  indirect	  contact	  heeQ	  (gehad)	  met	  ons.	  
Doorgaans	  heeQ	  dit	  tot	  doel	  om	  opvolging	  te	  geven	  aan	  uw	  verzoek	  of	  vraag,	  of	  om	  u	  een	  
offerte	  te	  kunnen	  sturen.	  Kortom;	  om	  de	  dienstverlening	  van	  JaBro	  mogelijk	  te	  maken.	  

4.	  Contact-‐/offerteformulier

Indien	  u	  het	  online	  contact-‐/offerteformulier	  invult	  dan	  verwerken	  wij	  de	  volgende	  
persoonsgegevens:

-‐	  voor-‐	  en	  achternaam;

-‐	  e-‐mailadres;

-‐	  woonplaats;



-‐	  telefoonnummer;

-‐	  eventuele	  andere	  persoonsgegevens	  die	  u	  met	  ons	  deelt	  in	  het	  opConele	  tekstbericht.

U	  bent	  niet	  verplicht	  om	  persoonsgegevens	  aan	  ons	  te	  verstrekken.	  Als	  u	  geen	  of	  
onvoldoende	  persoonsgegevens	  aan	  ons	  verstrekt,	  zijn	  wij	  niet	  in	  staat	  onze	  dienstverlening	  
mogelijk	  te	  maken.	  Door	  verzending	  van	  het	  formulier	  geeQ	  u	  toestemming	  aan	  JaBro	  om	  uw	  
gegevens	  te	  gebruiken	  om	  de	  dienstverlening	  van	  JaBro	  mogelijk	  te	  maken.

5.	  Telefonisch	  contact

Indien	  u	  telefonisch	  contact	  met	  ons	  opneemt,	  worden	  die	  persoonsgegevens	  verwerkt	  die	  u	  
in	  het	  telefoongesprek	  verstrekt.	  Doorgaans	  is	  dit	  eveneens	  om	  opvolging	  te	  geven	  aan	  uw	  
verzoek	  of	  vraag,	  om	  u	  een	  offerte	  te	  kunnen	  sturen	  of	  te	  wel	  om	  de	  dienstverlening	  van	  
JaBro	  mogelijk	  te	  maken.

6.	  Website

Bij	  bezoek	  aan	  onze	  website	  wordt	  uw	  IP-‐adres	  verwerkt.	  Het	  IP-‐adres	  wordt	  in	  combinaCe	  
met	  het	  klik-‐	  en	  surfgedrag	  op	  onze	  website	  geregistreerd	  ten	  behoeve	  van	  staCsCeken	  en	  
analyse	  voor	  marktbewerking	  en	  het	  opCmaliseren	  van	  onze	  website.

7.	  Bewaartermijn

De	  gegevens	  worden	  Cjdelijk	  bewaard	  en	  niet	  langer	  dan	  noodzakelijk	  om	  het	  doel	  te	  
verwerkelijken	  waarvoor	  de	  gegevens	  zijn	  verzameld.	  De	  duur	  betreQ	  de	  gemiddelde	  periode	  
waarin	  een	  geïnteresseerde	  vanuit	  de	  oriëntaCefase	  besluit	  over	  te	  gaan	  tot	  aankoop	  of	  
daarvan	  af	  te	  zien.	  Na	  deze	  periode	  worden	  alle	  persoonsgegevens	  van	  de	  desbetreffende	  
aanvraag	  geautomaCseerd	  verwijderd.

8.	  DoorgiQe	  van	  persoonsgegevens	  aan	  derden

JaBro	  deelt	  persoonsgegevens	  alleen	  met	  derden,	  als	  dat	  voor	  de	  dienstverlening	  of	  voor	  het	  
voldoen	  aan	  een	  weBelijke	  verplichCng	  nodig	  is.	  

JaBro	  kan	  onder	  omstandigheden	  en	  op	  verzoek	  van	  een	  bevoegde	  autoriteit	  verplicht	  zijn	  
uw	  gegevens	  te	  delen	  met	  poliCe,	  jusCCe,	  toezichthouders	  en	  de	  BelasCngdienst.	  Ook	  kan	  
een	  rechter	  ons	  bevelen	  gegevens	  te	  overleggen.

9.	  Beveiliging

JaBro	  heeQ	  passende	  technische	  en	  organisatorische	  maatregelen	  getroffen	  om	  uw	  
persoonsgegevens	  te	  beveiligen	  tegen	  verlies	  of	  onrechtmaCge	  verwerking.	  De	  website	  heeQ	  
een	  SSL-‐cerCficaat	  waardoor	  gegevens	  versleuteld	  worden	  verzonden.	  Alleen	  de	  
noodzakelijke	  personen	  hebben	  toegang	  tot	  uw	  gegevens.	  De	  toegang	  tot	  de	  gegevens	  is	  ook	  
afgeschermd.	  Bovendien	  worden	  er	  periodieke	  updates	  uitgevoerd	  aan	  de	  website	  om	  
kwetsbaarheden	  in	  de	  soQware	  tegen	  te	  gaan.

10.	  Cookies

Cookies	  zijn	  tekstbestandjes	  die	  op	  uw	  computer,	  telefoon	  of	  tablet	  worden	  opgeslagen	  
wanneer	  u	  onze	  website	  bezoekt.	  Op	  onze	  website	  worden	  mogelijk	  cookies	  gebruikt	  om	  u	  



een	  opCmale	  gebruikservaring	  te	  bieden.	  Zo	  hoeQ	  u	  bijvoorbeeld	  niet	  steeds	  dezelfde	  
informaCe	  in	  te	  vullen	  en	  kunt	  u	  eenvoudiger	  door	  de	  website	  navigeren.

11.	  Uw	  privacyrechten

U	  heeQ	  het	  recht	  om	  JaBro	  een	  verzoek	  te	  doen	  tot	  inzage,	  verbetering,	  aanvulling,	  
verwijdering	  of	  afscherming	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  Voordat	  wij	  iets	  ondernemen	  naar	  
aanleiding	  van	  uw	  verzoek,	  en/of	  informaCe	  aan	  u	  verstrekken,	  zullen	  wij	  uw	  idenCteit	  
moeten	  verifiëren	  en	  kunnen	  vaststellen.	  Binnen	  vier	  weken	  zult	  u	  van	  ons	  een	  reacCe	  
ontvangen	  op	  uw	  verzoek.

Ook	  heeQ	  u	  het	  recht	  op	  beperking	  van	  verwerking.	  Dit	  recht	  houdt	  in	  dat	  u	  om	  beperking	  
van	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  kunt	  verzoeken	  als	  de	  juistheid	  daarvan	  niet	  
vaststaat,	  als	  de	  verwerking	  onrechtmaCg	  is	  en/of	  JaBro	  zich	  zou	  verzeBen	  tegen	  het	  wissen	  
van	  de	  gegevens	  terwijl	  JaBro	  de	  persoonsgegevens	  niet	  meer	  nodig	  heeQ	  en	  u	  deze	  wel	  
nodig	  heeQ	  en	  bezwaar	  hebt	  gemaakt	  tegen	  de	  verwerking.

Daarnaast	  heeQ	  u	  het	  recht	  op	  overdraagbaarheid	  van	  gegevens.	  Dit	  betekent	  dat	  u	  uw	  
persoonsgegevens	  die	  aan	  ons	  zijn	  verstrekt	  bij	  ons	  kunt	  opvragen	  en	  verkrijgen	  om	  deze	  aan	  
een	  andere	  parCj	  over	  te	  dragen.

Wanneer	  u	  gebruik	  wilt	  maken	  van	  een	  van	  deze	  rechten	  kunt	  u	  te	  allen	  Cjde	  een	  verzoek	  
per	  e-‐mail	  richten	  aan:	  info@jabrodeuren.nl.

12.	  Contact	  en	  klachten

U	  kunt	  contact	  met	  JaBro	  opnemen	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  privacyreglement	  per	  e-‐mail	  op	  
het	  e-‐mailadres:	  info@jabrodeuren.nl.

Als	  u	  een	  klacht	  wilt	  indienen	  over	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  door	  JaBro,	  dan	  
kunt	  u	  dit	  doen	  bij	  en	  door	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens.
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