
PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website 
www.jspr.eu en www.worldofjspr.com, tevens handelend onder de naam JSPR en World of JSPR. 
JSPR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor JSPR is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw 
persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken 
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor 
welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden 
gebruikt.

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring 
wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is 
voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Contactformulier

Op onze website kunt u informatie aanvragen over de producten die JSPR aanbiedt. Hiervoor kunt u 
gebruik maken van ons contactformulier. Wij vragen hierbij om uw naam en e-mailadres. Indien u hierbij 
aan-vinkt graag onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zult u vanaf dat moment toegevoegd worden aan 
onze contact-lijst waar wij af en toe een mailing naar toe sturen. Er wordt geen andere informatie, behalve 
uw naam en e-mailadres opgeslagen. Geeft u aan de nieuwsbrief niet te willen ontvangen? Dan bewaren 
wij ook geen e-mailadres.

Nieuwsbrief

U kunt ervoor kiezen om af en toe per e-mail door ons op de hoogte te worden gehouden van nieuwe 
collecties, projecten of events. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. 
Indien u ervoor heeft gekozen om deze mails van JSPR te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde 
uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een 
e-mail te sturen van deze strekking naar info@jspr.eu. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw 
e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen. Voor het versturen van de 
nieuwsbrieven maken wij gebruik van SendinBlue. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en 
e-mailadres aan deze partij.

Aanvraag of order

Wanneer u in het verleden bij ons een aanvraag heeft gedaan, of een order heeft geplaatst heeft u ons 
daarmee mogelijk informatie verstrekt. Deze informatie bestaat waarschijnlijk uit een naam en/of 
bedrijfsgegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wilt u graag weten welke informatie wij precies 
bezitten of wilt u graag dat we de informatie in zijn geheel verwijderen, laat het ons dan weten via 
info@jspr.eu of bel ons op +31 40 2692111. Het verwijderen van uw gegevens, laat echter de 
rechtmatigheid van het verwerking vóór de intrekking van uw toestemming onverlet.

Cookies

JSPR maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken 
om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om 
onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook 
verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door JSPR heeft u dus het recht om:

• uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het 
geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
• rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te 
verkrijgen;
• uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw 
toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar 
heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw 
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor 
JSPR maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de 
verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
• uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – 
eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met 
de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door JSPR 
anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt 
verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde 
en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website 
gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden 
versleuteld en zijn beveiligd.

Overige

JSPR behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde 
te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van mei 2018. Wij zullen uw 
persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van 
uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. 
Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door JSPR kunt u 
contact opnemen met ons via info@jspr.eu
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