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PRIVACYVERKLARING 

 

Voor Jet married is een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens van groot belang.  

De persoonlijke gegevens waar ik de beschikking over krijg, worden zorgvuldig door mij verwerkt 

en beveiligd. Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de 

verwerking van persoonsgegevens stelt. 

 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

Ik bewaar en gebruik uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden 

opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt.  

Ik verwerk uw gegevens om de overeengekomen diensten te kunnen leveren alsmede te 

factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd.  

 

Website/E-mail 

U kunt een contactformulier invullen via mijn website ‘www.jetmarried.nl’. U gaat hiermee 

akkoord met het bewaren van de gegevens, conform deze privacyverklaring. 

Wanneer u het formulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 

die u mij toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard de opdracht nodig is. 

U geeft mij toestemming door uw e-mailadres in te vullen of op de website het daartoe bestemde 

hokje aan te vinken.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Ik hou mij aan de veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot 

uw persoonsgegevens. 

Ik verstrek uw gegevens nooit aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een 

overeenkomst die u met mij sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.  

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik (van mijn site) kan ik persoonsgegevens aan 

de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.  

Ik zal altijd het meest actuele exemplaar op mijn website tonen. 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Vragen over inzage, wijzigingen, verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde 

richten aan:  

jetmarried@gmail.com 

of 

Jet married 

t.a.v. Mariëtte Boot 

Laagwaalderweg 34 

1793 ED De Waal-Texel 


