Privacyverklaring Jamafa Machinery BV.
VERSIE 1 MAART 2020

Jamafa Machinery BV, gevestigd aan Grathemerweg 78 6037 RP, Kelpen-Oler Nederland, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.jamafa.com
+31 495 65 28 20
info@jamafa.com
Grathemerweg 78
6037 RP, Kelpen-Oler
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken
U kunt ons contactformulier gebruiken voor het stellen van vragen en het doen van aanvragen.
Jamafa Machinery BV verwerkt uw persoonsgegevens die u via ons contactformulier aan ons verstrekt. Hiervoor
gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij totdat we zeker weten dat uw vraag of
aanvraag volledig beantwoord is.
Met het sollicitatieformulier kunt u solliciteren op onze openstaande vacatures.
Jamafa Machinery BV verwerkt uw persoonsgegevens die u via ons sollicitatieformulier aan ons verstrekt.
Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens bewaren wij totdat de
verwerking van uw sollicitatie volledig is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jamafa Machinery BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Jamafa Machinery BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@jamafa.com. We reageren dan zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jamafa Machinery BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@jamafa.com.

