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Inleiding
JAS slaat persoonsgegevens van je op. Waarom JAS dat doet, hoe JAS daarmee omgaat, hoe JAS die gegevens beschermt en wat jouw rechten zijn hieromtrent staat omschreven in deze privacyverklaring.
De privacyverklaring zal wanneer nodig worden aangepast en worden geüpdatet. De laatste versie is te vinden op de
website van JAS https://www.jeroenarchitectuurstudio.nl
Bedrijfsactiviteiten
JAS is een architectenbureau dat zich voornamelijk richt op particuliere woningbouw. Opbouw, aanbouw en verbouw.
Om zijn (toekomstige) opdrachtgevers goed van dienst te zijn, goede service te bieden en/of te voldoen aan de overeengekomen afspraken verzamelt JAS alleen de noodzakelijke persoonsgegevens.
Doel verzamelen en opslaan persoonsgegevens
JAS gebruikt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
-contact opnemen via telefoon, e-mail, post
(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
-bezoek t.b.v. overleg met opdrachtgevers
(naam, adres)
-bezoek bouwplaats
(naam, adres)
-indienen conceptaanvraag en/of omgevingsvergunning
(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN)
-verkrijgen informatie t.b.v. uitvoeren opdracht
(naam, adres)
-verbeteren website en diensten m.b.v. google analytics.
(deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.)
-marketing en acquisitie
(naam, adres)
Wanneer de persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld kan JAS zijn diensten en/of overeengekomen werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren.
Gebruik door derden
In sommige gevallen worden een aantal gegevens gedeeld met derden. Deze ‘derden’ worden alleen ingeschakeld wanneer dat nodig is om de overeengekomen opdracht goed uit te voeren. Derden kunnen zijn: kostendeskundige, constructeur, bouwfysicus, aannemer, gemeente. Zonodig worden de volgende gegevens met derden gedeeld: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Gebruik door diensten
Om zijn bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren maakt JAS gebruik van diensten van andere bedrijven waaronder:
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bank
JAS maakt gebruik van de diensten van de Triodos bank. JAS kan kennisnemen van je bankrekeningnummer. JAS slaat
deze gegevens niet zelf op. Voor meer informatie omtrent het opslaan van jouw gegevens m.b.t. betalingen e.d. verwijst
JAS je door naar de Triodos bank. (https://www.triodos.nl/nl/particulieren/)
webhost
JAS maakt gebruik van de diensten van Zylon internet services voor het hosten van zijn website en het versturen en ontvangen van e-mails. Zodra JAS ontvangen en verzonden e-mails in zijn eigen mappen heeft gearchiveerd, dan worden de
verstuurde en ontvangen e-mails, voorzover JAS weet, niet op de server van de host opgeslagen. Voor meer informatie
omtrent het opslaan van e-mails e.d. verwijst JAS je door naar Zylon internet services. (https://www.zylon.net)
omgevingsloket
JAS kan desgevraagd voor zijn opdrachtgevers een conceptaanvraag en/of aanvraag omgevingsvergunning indienen.
Daarvoor heeft JAS een account bij het omgevingsloket. Dit is een dienst van de rijksoverheid. JAS gebruik daarvoor o.a.
je BSN. Na het indienen van een conceptaanvraag of een omgevingsvergunning verwijderd JAS je BSN. Voor meer informatie omtrent het opslaan van jouw gegevens m.b.t. het indienen van een conceptaanvraag en/of het aanvragen van een
omgevingsvergunning e.d. verwijst JAS je door naar het Omgevingsloket. (https://www.omgevingsloket.nl)
Bewaartermijn
JAS bewaard jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij
we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
e-mail
Wanneer je een e-mail stuurt naar JAS zal deze, zolang JAS deze nog niet heeft gearchiveerd, opgeslagen zijn op de
mailserver van de webhost van JAS. Voor meer informatie omtrent het opslaan van e-mails e.d. verwijst JAS je door naar
Zylon internet services. (https://www.zylon.net)
Google analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
Time Machine
JAS maakt regelmatig een backup van zijn werkstation met behulp van de Apple applicatie ‘Time Machine’. Er wordt een
zogenaamde clone van de computer gemaakt. Na verloop van tijd wordt oude informatie overschreven door nieuwe informatie.
Bescherming gegevens
JAS slaat alle persoonlijke gegevens digitaal op. Er worden geen fysieke kopieën gemaakt en/of bewaard.
Actuele projecten met de bijhorende persoonlijke informatie worden bewaard op het werkstation. Deze computer is met
een wachtwoord beveiligd.
Backups worden gemaakt via ‘TimeMachine’. Deze Apple applicatie maakt op een externe harde schijf een zogenaamde
clone van de computer. Deze harde schijf is met een wachtwoord beveiligd.
JAS maakt gebruik van een NAS om backups van alle actuele bestanden te maken en om afgeronde projecten te archiveren. De NAS is beveiligd met een wachtwoord.
JAS maakt alleen gebruik van de clouddienst ‘Dropbox’ om bestanden met derden uit te wisselen , niet om bestanden
langdurig op te slaan.
De website van JAS maakt nog geen gebruik van een SSL certificaat. Hier wordt aan gewerkt. Met een SSL certificaat
maak je een prive-verbinding met de website van JAS.
Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die JAS vastgelegd en bewaard heeft. Op jouw verzoek
krijg je een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.
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Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw persoonsgegevens bij JAS vastgelegd zijn, dan heb je het recht op het laten wissen van jouw
gegevens.
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat JAS niet op de juiste manier
met jouw gegevens omgaat.
Rechten JAS
JAS verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die noodzakelijk zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de
diensten van JAS of het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om in
contact te blijven over de voortgang van een project. Zonder deze gegevens is het moeilijker om de overeengekomen
werkzaamheden goed en na behoren uit te voeren.
Mocht het nodig zijn ten behoeve van een goed uitvoering van de werkzaamheden om jouw gegevens te delen met derden dan kan JAS dat doen zonder daar eerst jouw toestemming voor te vragen.
Op sommige documenten van JAS staan de naam van de opdrachtgever en het adres van de opdrachtgever vermeld.
JAS behoudt zich het recht om een eventueel verzoek om deze gegevens te verwijderen te wijgeren. Verwijderen van die
gegevens kan alleen door alle tekeningen definitief te verwijderen wat JAS de
mogelijkheid ontneemt de gemaakte tekeningen te gebruiken om zijn bedrijfsactiviteiten verder te ontplooien.
JAS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer JAS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JAS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
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