
Privacyverklaring JP Translations  

 

JP Translations verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring geven wij aan om welke persoonsgegevens 

het gaat en voor welk doel we die verwerken.   

 

Het gaat om de volgende gegevens: uw naam en adres, uw e-mailadres en telefoonnummer, uw 

bankrekeningnummer en btw-nummer (indien van toepassing) en persoonsgegevens die wij 

ontvangen in het kader van een opdracht.  

 

JP Translations gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u toestemming 

heeft gegeven. Wij vragen uw toestemming bij het eerste contact. Door het verstrekken van een 

opdracht geeft u ook toestemming. Wij hebben uw gegevens nodig voor het sturen van offertes & en 

de algemene voorwaarden, evenals voor overleg over de opdracht en de factuur.  
 

Als u het met een van deze doelen niet eens bent, dan kunt u daarvoor uw toestemming intrekken. 

Stuur hiervoor een mail naar jp@jptranslations.nl waarin u dit aangeeft  

Wij bewaren uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie met u hebben. Uw  persoonsgegevens 

worden vernietigd als u aangeeft onze  diensten niet verder te gebruiken tenzij wij deze nog 

moeten bewaren zoals wettelijk vereist.   

Uw gegevens zijn opgeslagen op een PC die is beveiligd met antivirussoftware en een  firewall. 

Back-ups worden in de cloud bewaard en uw gegevens worden niet automatisch verwerkt.  

JP Translations verkoopt uw gegevens niet aan derden en geeft ze alleen door als dit nodig is voor uw 

opdracht of om aan wettelijke vereisten te voldoen. We sluiten een subverwerkersovereenkomst met 

derde partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van ons.  
 

Bij bezoek aan onze webpagina's worden cookies gebruikt. Dat zijn functionele cookies om de website 

gebruiksvriendelijker te maken. U kunt dit voorkomen via de instellingen van uw browser. De website 

kan hierdoor beperkt functioneren. 

Daarnaast plaatst Google Analytics analytische cookies op de website van JP Translations. Hiervoor 

hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google Analytics. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-

adressen door Google geanonimiseerd worden verwerkt, er worden geen persoonsgegevens gedeeld 

en we maken geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. deze cookies. 

 

Joep Nijsen is de verwerkingsverantwoordelijke; hij is verantwoordelijk voor de privacy- en 

gegevensbescherming door JP Translations. Contact verloopt via e-mail (jp@jptranslations.nl).     

De AVG geeft u het recht op uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en aanvullen, de verwerking ervan 

beperken en uw persoonsgegevens verwijderen en meenemen naar een andere dienstverlener. 

Stuur hiervoor een e-mailbericht naar de verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken uw mail zo 

snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen.  

 

JP Translations heeft maatregelen genomen om verlies van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te  

beperken. Mocht er desondanks een inbreuk zijn op de beveiliging van uw persoonsgegevens, laten  

we u dat direct weten.  

 

JP Translations behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen op grond van de wet.  
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