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TechVAdeJong neemt jouw privacy van (persoons)gegevens 
zeer serieus. TechVAdeJong zal daarom jouw gegevens op 
een veilige manier verwerken en gebruikten, conform de 
richtlijnen de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming), de op de AVG gebaseerde 
uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment 
geldende privacywetgeving. In deze verklaring leg 
TechVAdeJong je uit wat TechVAdeJong met jouw gegevens 
doe, welke gegevens TechVAdeJong verzamelt en waarom 
TechVAdeJong dit doet. TechVAdeJong verzamelt deze 
gegevens wanneer je mijn website bezoekt met jouw 
computer, tablet of mobiele telefoon. Door het bezoeken 
van mijn website, begrijp en ga je akkoord met het 
verzamelen en gebruikten van informatie in 
overeenstemming conform dit privacy beleid. Onze Privacy 
Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en 
alle anderen die de toegang hebben tot de website van 
TechVAdeJong.  

 

Over mij: 

Bedrijfsnaam: TechVAdeJong 

Angel de Jong 

Celsiusstraat 6A 

1706 RW  HEERHUGOWAARD 

KvK nummer: 85127469 
 

Welke gegevens verzamelt TechVAdeJong? 

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een 
download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt 
ingevuld of andere aanvragen doet voor één van mijn 
producten en-/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je 
gegevens in te vullen. TechVAdeJong verwerk alleen de 
gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de 
volgende gegevens zijn: 

➢ Voor- en achternaam  
➢ E-mailadres  
➢ Telefoonnummer  
➢ Website  
➢ Bedrijfsnaam  
➢ Straat en huisnummer  
➢ Postcode en woonplaats  
➢ KvK nummer  
➢ Btw-nummer 

 

 
 

 

 

 

 

 

Met welk doel 
gebruikt TechVAdeJong je gegevens? 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de 
volgende doeleinden:  

➢ Je voornaam en e-mailadres gebruikt 
TechVAdeJong voor het verzenden van 
commerciële nieuwsbrieven. TechVAdeJong doet 
dit alleen met de gegevens die TechVAdeJong 
heeft ontvangen na inschrijving voor de 
nieuwsbrief, niet met gegevens die via mijn 
contactformulieren binnengekomen zijn.  

➢ Je voornaam en e-mailadres die je invult bij een 
contactformulier, worden gebruikt om te 
antwoorden op de contactaanvraag. 
TechVAdeJong slaat deze gegevens op in 
ActiveCampaign en zal je hier éénmalig een e-mail 
sturen om toestemming te vragen om te voldoen 
aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden 
deze gegevens aan het eind van elke maand 
verwijderd. Op de desbetreffende formulieren 
staat dit ook aangegeven. 

 

Jouw gegevens op de website TechVAdeJong.nl 

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een 
download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt 
ingevuld en in de toekomst geen e-mail van mij wilt 
ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door 
middel van de link onderaan de e-mail of door contact met 
mij op te nemen.  

Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd 
en zal niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden 
opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via Mailblue 
naar de servers van ActiveCampaign.  

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de 
Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden 
doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde 
Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond 
van het EU-VS Privacy ShieldFramework. Meer informatie 
over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier. 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
http://www.techvadejong.nl/
http://www.techvadejong.nl/
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy?_ga=2.65570285.2129818595.1650802011-1495707625.1650802011
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Beveiliging persoonsgegevens 

TechVAdeJong heeft passende technische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies 
of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze 
maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-
certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij 
de gegevens die TechVAdeJong verwerk. Een website die 
voldoet aan het SSL-certificaat is te herkennen aan het 
slotje in het webadres waar de URL in vermeld staat. 

Logfile informatie  

TechVAdeJong verzamelt alleen informatie die jouw 
browser stuurt als je mijn website bezoekt wanneer dit 
noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. 
Onder het goed functioneren van de website versta 
TechVAdeJong met name het beschermen van de website 
tegen handelingen die de veiligheid van de website en van 
jouw computer in gevaar kan brengen. Dit logbestand kan 
informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, 
browser-versie, de pagina’s van onze website die je 
bezoekt, de tijd en datum van het bezoek, de tijd die je 
besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.  

Cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat door 
mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op 
het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt 
geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan 
naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de 
website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies 
kun je vinden op de website van ConsuWijzer.  

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en 
om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw 
voorkeuren worden cookies gebruikt. Meer informatie over 
mijn ‘cookiebeleid’ vind je hier. 

Analytische diensten 

Mijn website maakt gebruikt van analytische diensten van 
derden. Deze helpen mij om mijn marketing, diensten, 
verkeer en trends van mijn website te meten en aan te 
passen aan de behoeftes van mijn bezoeker. De tools 
verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw 
computer, mijn website en de webpagina’s die je bezoekt, 
add-ons en door andere informatie die mij helpt bij het 
verbeteren en optimaliseren van mijn website. Deze tools 
gebruikten ‘cookies’.  

TechVAdeJong gebruikt, met jouw toestemming, 
sitetracking van ActiveCampaign.  

 

 

 

 

Uitschakelen en 
verwijderen 

Wil je de cookies 
uitschakelen of 
verwijderen?  
Dit kun je doen via je 
browserinstellingen. Gebruikt eventueel de help-functie 
van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 
Dingen die je altijd kunt doen:  

➢ Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je 
browser. De moderne browsers (Chrome en 
Firefox) bieden hiervoor veel opties.  

➢ Geef in je browserinstellingen aan dat je niet 
‘getrackt’ wilt worden  

➢ Je kunt de geplaatste cookies altijd weer 
verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze 
ook blokkeren per domein. 

➢ Wanneer je cookies uitschakelt kan het 
voorkomen dat afbeeldingen en/of video’s niet 
worden weergegeven, houdt hier rekening mee. 

Social Media 

TechVAdeJong wilt het voor jou graag zo makkelijk 
mogelijk maken om de content van mijn website te delen 
via Social Media. Dit kan onder andere door middel van 
Social Media (share) buttons. Van de volgende Social 
Media Platforms heeft TechVAdeJong de buttons geplaatst. 
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social 
Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.  

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter en 
Facebook houden zich aan de Privacy Shield principes en 
zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er 
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 
verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld 
in de AVG. 
 
Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:  

➢ Facebook  
➢ Instagram  
➢ LinkedIn 
➢ Pinterest 

Links 

Op mijn website zul je links naar externe websites 
aantreffen. Door op een link te klikken wordt je 
automatisch doorverwezen naar een website buiten de 
website van TechVAdeJong om. Het kan zijn dat deze 
externe websites gebruikt maken van cookies. Graag 
verwijst TechVAdeJong hiervoor naar de cookie- of 
privacyverklaring van de betreffende website(s). 

 

 

https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten
https://www.techvadejong.nl/wp-content/uploads/2022/04/CB01.22_TechVAdeJong.pdf
https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221542267-An-overview-of-Site-Tracking
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
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Bewaartermijn 

TechVAdeJong bewaart je gegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.  

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je 
persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de 
desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. 
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaart 
TechVAdeJong tenminste 7 jaar, onder andere om aan de 
wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden 
binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door 
mij verwijderd.  

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere 
wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te 
bewaren en/of beschikbaar te houden. 

 

Rechten op inzage, wijzigingen of bezwaren 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het 
verwerken van je gegevens in te trekken, waarna 
TechVAdeJong je gegevens niet meer zal verwerken. Het 
intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de 
rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van 
jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.  

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en 
het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je 
wilt weten welke persoonsgegevens TechVAdeJong van jou 
verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek 
indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of 
niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om 
jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.  

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw 
persoonsgegevens, een recht op het beperken van de 
verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar 
te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, 
of het overdraagbaar maken van jouwgegevens. Ook 
hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.  

TechVAdeJong zal je verzoek binnen 4 weken in 
behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan 
per email. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via 
Angel@techvadejong.nl  

 

Wijzigingen 

TechVAdeJong behoudt te allen tijde het recht mijn privacy 
beleid te wijzigen of te updaten. Je wordt daarom 
geadviseerd om deze Privacy Verklaring regelmatig te 
raadplegen.  

 

 

 

Wettelijk verzoek en 
voorkoming schade 

Op grond van een 
wettelijk verzoek is 
TechVAdeJong 
gerechtigd om toegang 
te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te 
delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een 
huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). 
TechVAdeJong is ook gerechtigd om jouw informatie te 
bewaren en/of te delen wanneer TechVAdeJong gelooft 
dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en 
aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om 
mij, jou en anderen te beschermen. Informatie die 
TechVAdeJong ontvangt over je kan worden geopend, 
bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit 
noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of 
verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze 
voorwaarden, beleid of om anderszins schade te 
voorkomen. 

Verlies of onrechtmatige verwerking 

TechVAdeJong heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens 
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. TechVAdeJong gebruikt 
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de 
website wordt beveiligd. Echter, kan TechVAdeJong jou 
niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt 
geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen 
tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails 
tussen jou en TechVAdeJong. TechVAdeJong is niet 
verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of 
veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.  

Applicaties, websites en diensten van derden 

TechVAdeJong is niet verantwoordelijk voor de praktijken 
van applicaties, websites of services van derden die gelinkt 
zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of 
inhoud die bijgaand is. De Privacy Policy is niet van 
toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze 
website naar een andere applicatie, website of service te 
gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of 
dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben 
op mijn website, zijn onderworpen aan de regels en het 
beleid van de derde. 

Contact 

Heb je vragen over deze Privacy verklaring?  
Stuur mij een e-mail via Angel@Techvadejong.nl   

1 Januari 2022 

 

mailto:Angel@techvadejong.nl
mailto:Angel@Techvadejong.nl

