Privacy- en cookieverklaring Local Joe

PRIVACYVERKLARING
Wie is Local Joe?
Wij zijn Local Joe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64723135. Onze
contactgegevens zijn:
Local Joe
T: 085 – 30 33 485
E: info@localjoe.nl
Waarom deze privacyverklaring?
Local Joe vindt uw privacy belangrijk. Met uw persoonsgegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. In
deze privacyverklaring laten we weten welke gegevens wij verzamelen als u van onze diensten
gebruik maakt, waarom we die gegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Ook leggen we uit
wat uw rechten met betrekking tot (de verwerking van) uw persoonsgegevens zijn.
Van wie verwerken wij persoonsgegeven?
Local Joe verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers,
huurders, verhuurders, werknemers, leveranciers, werknemers, ingeleend personeel, bezoekers van
de website van Local Joe (www.localjoe.nl), ontvangers van informatie van Local Joe en deelnemers
aan bijeenkomsten georganiseerd door Local Joe.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u van de diensten van Local Joe gebruik wilt maken of anderszins contact met ons heeft,
kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Ook verkrijgen wij
persoonsgegevens uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of
het Kadaster. Local Joe verwerkt de volgende persoonsgegevens :
handelsnaam, voor- en achterna(a)m(en), geslacht, titel, functie, e-mailadres, telefoonnummer,
vestigings- en postadres, social media accountnamen, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke
staat, herkomst van vermogen, handelsnaam, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, btw-id,
burgerservicenummer, bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs en onderwerp van uw afspraak.
Waarom verwerken wij persoonsgegeven en hoe lang bewaren we die?
Local Joe verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de onderstaande doeleinden en zal uw
gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor die doeleinden:
Contact
Als u contact met ons opneemt (telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp, social media) dan
ontvangen we van u persoonsgegevens. Die verwerken we om op uw bericht te kunnen reageren.
De persoonsgegevens bewaren we maximaal vijf jaar na ons laatste contact, bijvoorbeeld om te
kunnen zien naar wat voor soort object u op zoek bent en hoe we u kunnen bereiken als we voor u
interessant aanbod hebben.
Offerte
Als u een offerte opvraagt, dan verwerken we uw persoons- en bedrijfsgegevens om een offerte te
kunnen sturen. We bewaren offertes zolang als nodig op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en overige wettelijke verplichtingen. Ook bewaren we
offertes, zodat we kunnen zien of u al eens eerder een offerte heeft aangevraagd en wat daarvan de
inhoud was.
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Dossiers
We verwerken ook persoonsgegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen,
maar bijvoorbeeld de contractspartij van onze opdrachtgever zijn. Soms verstrekken die personen die
gegevens rechtstreeks aan ons. We verwerken de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het
contract en we bewaren alle e-mails van die personen, zodat we altijd kunnen terugzien hoe de
inhoud van het contact tot stand is gekomen. We bewaren die gegevens zolang als nodig op grond
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en overige wettelijke
verplichtingen
Overeenkomst
We hebben uw gegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben gesloten te kunnen
uitvoeren. Die gegevens bewaren we zolang als nodig op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en overige wettelijke verplichtingen.
Facturatie
Als u ons een opdracht heeft gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van die opdracht. Dat zijn in ieder geval uw naam, e-mailadres en overige gegevens die
nodig zijn om een correcte factuur te sturen. Bij betaling zien we bovendien het rekeningnummer
waarvan betaald is en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens
acht jaar.
Nieuwsbrief
We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zichzelf heeft
ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres. We bieden onder elke nieuwsbrief de
mogelijkheid aan om u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich
uitschrijft.
Acquisitie en marketingdoeleinden
Voor acquisitie en marketingdoeleinde verzamelen wij gegevens via openbare bronnen of via onze
bestaande relaties. Die gegevens bewaren wij maximaal vijf jaar, zodat wij kunnen terugzien met wie
wij contact hebben gehad, wanneer dat was en hoe dat contact was verlopen, of als wij afspreken dat
wij op een later moment weer contact met u opnemen.
Werving en selectie en administratie met betrekking tot (ingeleend) personeel
Als we op zoek zijn naar al dan niet tijdelijk personeel, verwerken we de gegevens die noodzakelijk
zijn om een arbeidsovereenkomst op te stellen en om die uit te voeren (waaronder bijvoorbeeld
betaling van salaris). Die gegevens bewaren we tot vijf jaar na uitdiensttreding of ons laatste contact.
Als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren, of die
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, en u bent niet bereid die
persoonsgegevens te verstrekken, dan zal Local Joe haar dienstverlening staken.
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische
maatregelen genomen, waaronder de volgende:
-

-

Onze mobiele telefoons en computersystemen zijn beveiligd met een wachtwoord. Slechts de
personen werkzaam bij Local Joe hebben de beschikking over die wachtwoorden. Als een
werknemer of (ingeleend) persoon niet langer bij Local Joe werkzaam is, wijzigt Local Joe
haar wachtwoorden.
Onze website heeft een https-beveiligingscertifcaat.
We updaten de (beveiligings-)software waarop onze website draait regelmatig.
We werken met Office 365 en OneDrive.
Papieren documenten waarop persoonsgegevens staan worden door een gecertificeerd
bedrijf vernietigd.
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Waar nodig neemt Local Joe privacyverhogende (beschermings)maatregelen.
Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitoefening
van de dienstverlening van Local Joe, of als u ons vraagt uw persoonsgegevens aan derden te
verstrekken. Die derden kunnen bijvoorbeeld zijn opdrachtgevers, verhuurders, (kandidaat)huurders,
hosting van onze website, mailservers, telefoondiensten en leveranciers van onder meer
reclameborden.
Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid,
dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.
Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover
Local Joe beschikt, tenzij wettelijke bepalingen daaraan in de weg staan. U kunt altijd vragen om
inzage over welke persoonsgegevens van u Local Joe beschikt, voor welke doeleinden dat gebeurt en
hoe die persoonsgegevens tot ons zijn gekomen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
persoonsgegevens door Local Joe te laten overdragen aan een derde. Indien nodig vragen wij u om u
te legitimeren voordat wij aan deze verzoeken gehoor kunnen geven.
Uiteraard heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een vraag, opmerking, klacht of vermoeden van een datalek?
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u
een datalek vermoedt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u
bovenaan deze privacyverklaring.
Wijzigingen privacyverklaring
Als dat nodig is, dan passen we deze privacyverklaring aan. Wijzigingen worden alleen op de website
gepubliceerd. Deze privacyverklaring geldt vanaf 1 januari 2020.
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COOKIEVERKLARING
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u
vinden op website van de Autoriteit Consument & Markt: www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies.
Welke cookies gebruikt Local Joe?
Op de webiste van Local Joe staan social media buttons. In de privacyverklaringen van die social
mediakanalen staat hoe zij met privacy omgaan:
•
•
•

Facebook
LinkedIn
Twitter

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is
toestemming niet nodig. Voor het gebruik van analytische cookies, mits geanonimiseerd, ook niet.
Local Joe heeft haar analytische cookies privacy-vriendelijk ingesteld. We maken dan ook geen
gebruik van een cookie-banner of cookie-pop-up waarin om uw toestemming wordt gevraagd.
Op onze websites zult u links naar externe website aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar
een website buiten onze website. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maakt van cookies,
hiervoor verwijzen wij naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.
Hoe kunt u het plaatsen van cookies beperken of geplaatste cookies wissen?
Als u niet wilt dat onze website cookies plaatst op uw computer of website, kunt u deze beperken of
wissen door uw mobiele of browserinstellingen aan te passen.
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