
 

 

Privacyverklaring 

Baarsma&Janssen uw Arbo-Partners B.V., gevestigd te Oudeschoot is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons 

deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. 

Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@baarsma-janssen.nl 

Persoonsgegevens die Baarsma&Janssen verwerkt 

Om jouw overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende 

persoonsgegevens van je nodig: 

Naam en adresgegevens 

Je naam, adres en woonplaats worden opgeslagen omdat we deze onder meer nodig hebben voor 

het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen, als dat noodzakelijk is. 

Bedrijfsgegevens 

Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam 

en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze dienstverlening in de hoedanigheid als bedrijf 

afneemt. 

E-mailadres 

We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je berichten toe te kunnen sturen. Je e-

mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe 

ontwikkelingen bij Baarsma&Janssen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven. 

Telefoonnummer 

Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen, in een noodgeval of om je input te 

vragen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Baarsma&Janssen verwerkt 

Serverlogs 

Maak je gebruik van onze website, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele 

gegevens over de verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip 

van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en 

personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te 

kunnen treffen. 

Overige persoonsgegevens 

Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, social media berichten of via e-mailberichten 

aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we 

deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch 

mogelijk – verwijderen. 

 

 



 

 

Hoe lang Baarsma&Janssen persoonsgegevens bewaart 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is 

afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele 

wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen 

met info@baarsma-janssen.nl 

Delen van persoonsgegevens door Baarsma&Janssen met derden 

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in 

enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen 

met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te 

bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies 

Onze site maakt alleen gebruik van functionele cookies waar geen expliciete toestemming voor is 

vereist van de bezoeker. Waarom maken we geen gebruik van andere cookies op onze website? Heel 

simpel, wij zijn erg kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken en maken privacy 

bewuste keuzes. Zodoende hebben wij ons best gedaan om de website van Baarsma&Janssen vrij te 

houden van cookies die jouw persoonsgegevens verzamelen. En dat is gelukt! 

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn 

tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen 

van een cookiemelding is daardoor niet nodig.  

Contactformulier 

Wij maken gebruik van een contactformulier op onze site. Als je dit contactformulier op onze website 

invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend 

gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail 

hebt verzonden. Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-

mailadres en worden tevens op de webserver opgeslagen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baarsma&Janssen en heb je het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou 

genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@baarsma-janssen.nl Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
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bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw 

verzoek. 

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe Baarsma&Janssen persoonsgegevens beveiligt 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn 

aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@baarsma-janssen.nl 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: servers en 

apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een 

virusscanner en firewall. We versturen jouw gegevens via de mail alleen via beveiligde 

internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). De website zelf is ook beveiligd waardoor, als je het 

contactformulier invult, je gegevens veilig verzonden worden. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ 

en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt 

actief gemonitord.  

Met alle samenwerkingspartners van Baarsma&Janssen die toegang hebben tot persoonsgegevens 

zijn we een verwerkersovereenkomst aangegaan en zij zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met 

jouw gegevens  

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of 

gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 

doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op 

een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 

Mocht je meer willen lezen over hoe Baarsma&Janssen omgaan met jouw persoonsgegevens dan 

verwijzen we je naar ons Privacyreglement. 


