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In deze privacy verklaring lees je alles over de manier
waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt.

worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties
en/of opdrachtnemers.

WeAreJohan is een reclamebureau dat zich richt op het
neerzetten van creatieve communicatie concepten voor
bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het
ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin
jouw gegevens door WeAreJohan verzameld worden. Het
is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en
hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.
Als jij het niet eens bent omtrent het gebruik van jouw gegevens door WeAreJohan, neem dan contact met ons op!

Aan wie kunnen we je gegevens verstrekken
Alleen de eigenaren van WeAreJohan hebben toegang tot
je gegevens. Als we derden (denk aan fotografen, tekstschrijverers en drukkerijen) toegang geven tot je gegevens,
doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat de gegevens
alleen gebruikt zullen worden voor de opdracht waarvoor
ze zijn ingehuurd.
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Doeleinde gegevens
WeAreJohan verzameld persoonsgegevens om onze werkzaamheden te kunnen doen of als het nodig is om jou
in contact te brengen met andere opdrachtnemers. De
persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende
doeleinden:
Aannemen (nieuwe) opdrachten
Om een communicatie opdracht juist te kunnen afhandelen,
maken wij gebruik van je NAW-gegevens.
.
Communicatie
Om de communicatie omtrent een opdracht en/of andere
vraag eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je
persoonsgegevens/contactgegevens.
De gegevens verzamelen we als je contact opneemt met
WeAreJohan via de website, email of per telefoon. De gegevens zullen alleen worden gebruikt om een voorstel of een
dienst aan te kunnen bieden. De gegevens zullen bestaan uit:
bedrijfsnaam
naam contactpersoon
e-mailadres
telefoonnummer
projectomschrijving
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming
dan wel ter uitvoering van de opdracht / overeenkomsten die

Verder geldt er altijd een geheimhoudingsverplichting om te
voorkomen dat je persoonsgegevens zomaar bekend worden
bij andere partijen.
Google analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze
gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan jouw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals
de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel
bezoekt.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites
van derden.
Bewaartermijn
WeAreJohan bewaard je gegevens niet langer dan nodig.
Jouw rechten
Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kun
je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van
onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf
of direct aan een andere partij indien gewenst.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen:
info@wearejohan.nl

