
Privacy Statement  

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met J. 

Heemskerk Export B.V., Laan van Verhof 63, 2231 BZ te Rijnsburg. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

J. Heemskerk Export B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 Naam, adres een woonplaatsgegevens  

 Telefoon- en faxnummers 

 E-mailadres en IP-adres 

 Financiële transacties en bankgegevens 

 Inloggegevens 

Doeleinden van gebruik 

J. Heemskerk Export B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:  

 het informeren over onze diensten en producten (zoals telefonisch of per e-mail); 

 het leveren aan u van onze goederen en diensten; 

 het verwerken van uw betaling; 

 J. Heemskerk Export B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, 

 J. Heemskerk Export B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

 

Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om 
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Als u een klacht heeft of een vraag heeft omtrent privacy, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar 
info@jheemskerk.com of een schriftelijke brief te sturen naar Laan van Verhof 63, 2231 DZ Rijnsburg, waarna wij 
binnen uiterlijk 30 dagen reageren op uw verzoek.  

J. Heemskerk Export B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookies  

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website 
te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer 
wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein 
dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw 
persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen 
en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder 
ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de 
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van 
statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. 

 U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch 
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet 
worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken 
van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 

 

Beveiliging 

J. Heemskerk Export B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteerd passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Bewaartermijn 

J. Heemskerk Export B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel wettelijk is vereist.  

 

 


