
Privacyverklaring website 

 

1. Wie zijn wij? 

 

- Jan Minten Assurantiën is een bedrijf dat is gespecialiseerd in 

advisering ten aanzien van verzekeringen en hypotheken. Wij zijn 

gevestigd aan de Hofweg 17, 5966 NE America. Wij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer: 077-464 2077 en per e-mail: info@janminten.nl. 

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

 

- Jan Minten Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of 

per e-mail contact met u op te nemen, indien u daarom verzoekt. Indien 

u naar aanleiding van uw verzoek om informatie niet bereikbaar bent, 

dan kunnen wij u – indien wij over uw postadres beschikken – 

schriftelijk benaderen. 

- Wij verwerken via onze website louter uw NAW-gegevens, telefoonnummer 

en/of e-mailadres, afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. 

- Jan Minten Assurantiën maakt geen gebruik van cookies en/of 

automatische besluitvorming. 

 

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 

- Indien u contact met ons zoekt, dan hanteren wij twee bewaartermijnen. 

Indien u louter contact met ons zoekt en eventueel vervolgcontact leidt 

niet tot een overeenkomst (van opdracht) met Jan Minten Assurantiën, 

dan zullen wij uw persoonsgegevens na maximaal 52 weken verwijderen.  

- Indien ons contact leidt tot een samenwerking, in de vorm van een 

overeenkomst van opdracht, dan bewaren wij uw persoonsgegevens 

gedurende de looptijd van de overeenkomst en eventueel tot zeven jaar 

na beëindiging van uw overeenkomst, indien er een fiscale bewaarplicht 

geldt. Indien er geen bewaarplicht geldt, dan zullen uw 

persoonsgegevens uiterlijk een maand na beëindiging van de overeenkomst 

worden verwijderd. 

 

4. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens? 

 

- In beginsel hebben louter medewerkers van Jan Minten Assurantiën 

toegang tot uw persoonsgegevens of derden die op basis van een 

verwerkersovereenkomst toegang behoren te hebben. Indien derden die 

geen persoonsgegevens namens Jan Minten Assurantiën verwerken kennis 

moeten nemen van uw persoonsgegevens, dan zal Jan Minten Assurantiën u 

om toestemming vragen. 

 

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

 

- Jan Minten Assurantiën heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zijn onze 

medewerkers gebonden aan een geheimhoudingsplicht, is de toegang tot 

uw persoonsgegevens zowel organisatorisch alsook technisch beperkt en 

bewaren wij uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving, teneinde 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen de gaan. Jan Minten Assurantiën maakt 

gebruik van een SSL Certificaat. 

mailto:info@janminten.nl


- Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de manier waarop Jan 

Minten Assurantiën uw persoonsgegevens heeft beveiligd, dan kunt u ons 

altijd benaderen door een mail te sturen naar info@janminten.nl.  

 

6. Delen wij uw persoonsgegevens met andere organisaties? 

 

- Jan Minten Assurantiën verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derde 

partijen, indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van uw 

overeenkomst of indien er een wettelijke plicht is voor het verstrekken 

van uw persoonsgegevens. Indien derden uw persoonsgegevens namens ons 

verwerken, dan heeft die verwerking plaats op grond van een 

verwerkingsovereenkomst tussen Jan Minten Assurantiën en de derde 

partij. 

 

7. Welke rechten heeft u? 

 

- Als betrokkene heeft u op grond van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren en te laten wissen. Daarnaast kunt u uw gegevens laten 

overdragen en laten aanvullen. Om een dergelijk recht uit te oefenen, 

verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@janminten.nl. Wij 

zullen binnen een maand reageren op uw verzoek. Indien uw verzoek niet 

kan worden ingewilligd, omdat een wettelijke verplichting en/of de 

overeenkomst zich daartegen verzet, dan zullen wij u daar gemotiveerd 

over informeren.  

- Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

door onze organisatie dan kunt u ons eveneens op bovenstaand e-mailadres 

bereiken. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

8. Overige 

- Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, 

dan kunt u zich tot ons wenden door een e-mail te sturen naar 

info@janminten.nl.  

- Jan Minten Assurantiën behoudt zich het recht voor om deze 

privacyverklaring te wijzigen. 

 

America, 22 oktober 2019 
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