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Privacy verklaring Javaware 

 

Versie 2.0 

Datum 14 mei 2018 

 

Identiteit  

Javaware is een dienstverlener op het gebied van webdesign, hosting en domeinregistratie. 

 

Javaware 

t.a.v. Stefan van Rees 

Willy den Oudenstraat 8 

3056 AD Rotterdam 

 

06 – 478 86 404 

www.javaware.nl 

info@javaware.nl 

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens 

zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens van u: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden  

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens mits hier door de klant specifiek om gevraagd 

wordt.   

 

Waarom zijn persoonsgegevens nodig 

Javaware verwerkt persoonsgegevens voor facturatie van haar diensten. Binnen ons 

dienstenpakket verzorgen wij opslag van persoonsgegevens voor diverse klanten.   
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Hoe lang bewaren we uw gegevens  

Zolang er sprake is van een overeenkomst worden uw gegevens bewaard. Bij beëindiging van de 

overeenkomst worden zowel facturatie- als overige persoonsgegevens binnen 48 uur van al onze 

systemen verwijderd. 

 

Persoonsgegevens delen met anderen 

Javaware deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

de overeenkomst. Zonder uw nadrukkelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet 

gedeeld met derden. 

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op. 


