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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JC Costa Blanca neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan
Indien de indruk bestaat dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via
info@jccostablanca.com
Website
JC Costa Blanca respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
De website https://www.jccostablanca.com is beveiligd met een SSL-certificaat
Persoonsgegevens die ontvangen worden van gebruikers van de site worden vertrouwelijk behandeld
JC Costa Blanca geeft de persoonsgegevens van gebruikers van de website niet zonder toestemming c.q. zonder kennisgeving door aan
derden
Cliënt en opdracht
JC Costa Blanca informeert Cliënt welke persoonsgegevens nodig zijn en waarvoor deze gebruikt worden
Cliënt wordt verzocht om de persoonsgegevens per mail toe te sturen
Alle ontvangen persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd bewaard
JC Costa Blanca gebruikt de persoonsgegevens van klanten voor facturering, relevante informatie toe te zenden en voor uitvoering van de
opdracht om procedures en aanvragen in gang te zetten
JC Costa Blanca informeert Cliënt als persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt in verband met de uitvoering van de
opdracht
Bewaartermijn
JC Costa Blanca bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de opdracht
Een opdracht kent een maximaal aantal uren dienstverlening en een looptijd van maximaal 2 jaar
JC Costa Blanca verwijderd automatisch na 2 jaar alle persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden eerder verwijderd op verzoek van Cliënt
Facturen verzonden aan Cliënt worden i.v.m. verplichting vanuit Spaanse belastingwetgeving voor bedrijven maximaal 6 jaar bewaard
Inzage werkwijze en doel
Cliënt heeft recht op inzage in de werkwijze hoe persoonsgegevens bewaard worden
Cliënt heeft recht om te weten met welk doel en aan wie persoonsgegevens verstrekt worden
JC Costa Blanca zal op verzoek van Cliënt de informatie over haar werkwijze per mail verstrekken
Cliënt kan hiertoe een verzoek per mail indienen aan info@jccostablanca.com
Inzage persoonsgegevens
Cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of laten wissen van persoonsgegevens
Cliënt kan hiertoe een verzoek per mail indienen aan info@jccostablanca.com
Klacht
Cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Spanje, la Agencia Española de Protección de Datos

