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Contactgegevens
Fête du Vin
Laurierstraat 86
2563 SJ Den Haag
06 5376 8868
Jorien Termond is Functionaris Gegevensbeserming van Samen met Jorien.
Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen.
Je bezoekt mijn website www.feteduvin.nl voor informatie. Bij nadere interesse stuur je een
beritje via het contact-formulier. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens
ater.
Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.
Als onderneming ben ik verplit je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat
ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze
Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
Die waarden liggen zo dit bij mij, dat ik zeker weet dat dat ook gelukt is in deze verklaring.
Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Uiteraard… Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de contact-pagina, dan gebruik ik je emailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toeliting die je er
eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles staat hieronder in detail meer
besreven.
Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van mijn diensten,
worden de volgende persoonsgegevens verwerkt; voor- en aternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening, IP-adres (het adres van je computer) en de gegeven
over je activiteiten op de website.
En welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Deze website en/of dienst hee niet de intentie gegeven te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan eter niet
controleren of de bezoeker ouder is dan 16.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met me op via de mai; info@feteduvin.nl. Dan verwijder ik deze
informatie.
Waarom worden de persoonsgegevens opgevraagd?
- Om contact met je op te kunnen nemen om de dienstverlening uit te voeren
- Het afhandelen van de betaling
- Je te informeren over mogelijke wijzigingen van mijn diensten
Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Alle informatie die in telefonise
gesprekken wordt uitgewisseld wordt niet srielijk vastgelegd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkot aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide
bezoekersprofielen samen te stellen, no voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen: door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van
een mens).
Geautomatiseerde besluitvorming
Fête du Vin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hie rom besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.
Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden bewaard tot de samenwerking eindigt of de
dienst is geleverd. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan 2 jaar bewaard
indien er geen overeenkomst tot stand komt.
Er is een uiondering: net als elke ondernemer ben ik weelijk verplit mijn administratie, inclusief
facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja. Uitsluitend en alleen als dat noodzakelijk is vanwege een weelijk verpliting of een
geretvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
- belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
- websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
Met deze “verwerkers” zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
Wat gebeurt er terwijl je sur?
Tenise en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en
het gebruiksgemak te garanderen.
Cookies - laat ze voor je werken.
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen op je computer of je mobiele apparaat. Via instellingen van je internetbrowser kun je je
afmelden voor cookies ("niet meer opslaan”), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een
melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites
minder goed functioneren als je cookies uitsakelt.
Je gegevens zijn goed beveiligd.
Ik neem de beserming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbuik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De gegevens zijn veilig opgeslagen. Als er uitwisseling van gegevens plaatsvindt, zal dat via
face-to-face contact overhandigd worden en/of door overdrat via beveiligde digitale kanalen.
Mot je desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met me op via contact@samenmetjorien.nl.
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maakt het voor je in orde, uiterlijk binnen 2 werkdagen. Mot je er aanleiding
toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klat
indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, via hps://autoriteitpersoonsgegevens.nl

