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PRIVACY STATEMENT 
JMB Media Producties respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.  

Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken deze 

persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 
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Wie zijn we? 
Wij zijn JMB Media Producties, gevestigd aan Zalm 228, 3344 HD in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Je kan ons bereiken via joostspeeltgames@gmail.com. 

Verderop in dit statement noemen wij onszelf JMB. 

Welke gegevens verwerken we van jou? 
JMB verwerkt verschillende persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen die je 

verderop in dit statement kan vinden. 

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die wij van jou verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Bankrekeningnummer/IBAN 

Welke bijzondere gegevens verwerken we van jou? 
Naast normale persoonsgegevens verwerkt JMB ook bijzondere persoonsgegevens. Namelijk 

de gegevens van personen van 16 jaar en jonger. 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij jouw gegevens? 
JMB verwerkt jouw persoonsgegevens natuurlijk altijd met een doel. 

Welke doelen we hebben voor het verwerken van jouw gegevens zetten we hieronder 

duidelijk voor je op een rijtje: 

• Het afhandelen van een betaling 

• Het verwerken van een opdracht 

• Het verzenden van een bestelling 

• Het verzenden van onze nieuwsbrief 

• Om jou te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om jouw bestelling goed uit te 

voeren 

• Om je te informeren over wijzigingen in van onze producten en diensten 

• Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken voor onze website 

• Ook verwerken we gegevens wanneer wij hier voor de wet toe verplicht worden, 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om belastingaangifte te kunnen doen. 

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? 
Heel simpel: Nee. 

mailto:joostspeeltgames@gmail.com


Concept privacy statement JMB Media Producties  Laatst bijgewerkt: 11 maart 2019 

JMB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde systemen die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor jou.  

Dit betekent dus dat er bij JMB geen besluiten worden genomen door  

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van JMB) tussen zit. 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 
Natuurlijk bewaren we jouw gegevens niet langer dan dat strikt noodzakelijk is om de doelen 

die we daarmee voor ogen hebben te bereiken. 

We hebben een lijstje gemaakt met de termijnen die wij hanteren: 

• Voor- en achternaam:  7 jaar als fiscale plicht 

• Geslacht:    7 jaar als fiscale plicht 

• Geboortedatum:   7 jaar als fiscale plicht 

• Adresgegevens:   7 jaar als fiscale plicht 

• Telefoonnummer:   2 jaar om nazorg te kunnen leveren 

• E-mail adres:    7 jaar als fiscale plicht 

• Bankrekeningnummer/IBAN:  7 jaar als fiscale plicht 

Delen wij jouw gegevens met derden? 
Ja, maar alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te 

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kunnen bijvoorbeeld de 

softwareleverancier voor het boekhoudpakket en de accountant zijn. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beschermingsniveau als 

dat wij zelf hanteren. 

JMB blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor de gegevens die we van jou verwerken. 

Daarnaast verstrekken we jouw gegevens alleen aan andere derden met jouw uitdrukkelijke 

toestemming. 

Op onze website zijn social media buttons geplaatst. Hiermee verzamelen de beheerders van 

deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op 

deze buttons en het kenbaar maken van jouw gegevens aan deze beheerders. Wij hebben 

hier geen invloed op en zijn daar dan ook niet aansprakelijk voor. 

Gebruiken wij cookies? 
Ook dat doen we. JMB gebruikt functionele cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website op jouw 

computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen in de browser.  
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JMB gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website 

goed werkt en dat bijvoorbeeld voorkeuren worden onthouden. Deze cookies worden dus 

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. 

Toen je voor de eerste keer onze website bezocht, hebben we je geïnformeerd over deze 

cookies en aan jou toestemming gevraagd om deze te plaatsen. 

Als je deze cookies niet meer wil kan je je browser zo instellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Ook kan je alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen door deze via de 

instellingen van je browser (bijvoorbeeld Chrome, Safari of FireFox) te verwijderen. 

Voor een toelichting verwijzen we je graag naar 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
Zoals we al eerder vertelden, vinden wij jouw privacy heel belangrijk. Daarom beschermen 

we jouw persoonsgegevens ook. 

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je nou toch de indruk hebt 

dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je de indruk hebt dat er misbruik van 

gemaakt word, dan vragen we je contact met ons op te nemen. 

Kan je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
Natuurlijk kan dat. 

Je hebt altijd het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventueel gegeven toestemming in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door JMB en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. 

Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij van 

jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, een door jou aangewezen 

organisatie, te sturen. 

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 

persoonsgegevens of een verzoek om jouw toestemming in te trekken of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: 

JMB Media Producties 

Zalm 228 

3344 HD Hendrik-Ido-Ambacht 

Of; 

Joostspeeltgames@gmail.com 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je wel om 

een kopie van je ID-bewijs met het verzoek mee te sturen. 

Stuur dan niet zomaar een kopie mee, maar maak je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. MRZ is de ‘Machine Readable Zone’. Dit is de strook 

onderaan je paspoort met nummers. 

Kunnen wij het privacy statement wijzigen? 
Ja, dat kunnen we doen. En dat zullen we af en toe ook doen. Bekijk daarom regelmatig ons 

statement om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen. 


