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Privacyverklaring Just B.V.  
Wij zijn Just B.V.. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de 
uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze 
privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, 
welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij 
gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, 
en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).  

Wie zijn wij  
Just B.V. is een creatief communicatiebureau dat gelooft in de kracht van eenvoud. Duidelijke concepten 
die in één zin kunnen worden uitgelegd. Goed ontwerp met een duidelijke focus door het onnodige weg te 
laten. We creëren niet alleen ideeën, we brengen ze tot leven. Omdat we geloven dat uitwerking net zo 
belangrijk is als het idee zelf.  

We maken zinvol werk voor inspirerende merken. Van strategie tot ontwerp, van digitale tot print 
producties; we doen alles onder één dak. Zo zijn we in staat om niet alleen inhoudelijk werk te bedenken, 
maar het ook echt te maken. Bedrijven met echte en eerlijke verhalen inspireren ons. Ze zorgen ervoor 
dat we een merk echt willen doorgronden. We gaan op zoek naar de kern van een organisatie en 
proberen te bepalen wat het onderscheidende vermogen is ten opzichte van anderen.  

Persoonsgegevens  
Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd 
kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring 
worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het 
begrip "verwerken".  

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld  
Deze privacyverklaring is bedoeld om de volgende groep(en) personen te informeren: klanten en 
leveranciers.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou  
Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig 
zijn. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van jou:  

• voornaam, 
• tussenvoegsel,  
• achternaam,  
• telefoonnummer en  
• e-mailadres.  

Het verwerken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met 
jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw 
persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij geen overeenkomst met jou kunnen 
aangaan of uitvoeren. Er is in alle gevallen onderlinge afstemming en contact nodig.  
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Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen  
Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens 
verwerken. Voor de volgende doelen verwerken wij jouw persoonsgegevens:  

• het bijhouden van de klantenadministratie,  
• het beantwoorden van vragen en klachten, 
• het opnemen van contact en/of het inplannen van afspraken en  
•  het uitvoeren van onze overeenkomst en bijbehorende afspraken.  

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij 
jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen 
kun je contact met ons opnemen.  

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken  
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens 
mogen verwerken is dat:  

• jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de 
doelen die wij daaraan stellen, 

• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij 
bent en  

• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als 
verwerkingsverantwoordelijke rust.  

Ben je onder curatele gesteld, is er een bewind of mentorschap ingesteld of ben je jonger dan 16 jaar? 
Dan moet jouw wettelijk vertegenwoordig ook toestemming geven voor het gebruik van jouw 
persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens niet verwerken.  

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens  
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij 
eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog 
langer jouw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens 
vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan maximaal 3 jaar na beëindiging van de 
onderlinge samenwerking, tenzij anders overeenkomen verwerken.  

Beveiliging  
Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en 
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers 
hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van 
jouw persoonsgegevens.  

Contactgegevens Functionaris voor gegevensbescherming  
Onze organisatie heeft een functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor 
gegevensbescherming houdt binnen onze organisatie onder andere toezicht op de persoonsgegevens 
maar behandelt bijvoorbeeld ook vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie. 
Daarnaast adviseert de functionaris voor gegevensbescherming onze organisatie over de beveiliging van 
jouw persoonsgegevens en de technologie daarvan. Wil je in contact komen met onze functionaris voor 
gegevensbescherming?  

Naam: Cees van Egmond 
Straat: Hooglandse Kerkgracht 42 
Postcode: 2312HV 
Plaats: Leiden 
Telefoonnummer: (088) 587 80 00  
E-mailadres: cees.vanegmond@wearejust.com   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Overige informatie  
Dataminimalisatie  

We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om de bovengenoemde doelen te behalen. 
Voordat we (nieuwe) gegevens van iemand verzamelen of deze persoonsgegevens verder in de 
organisatie gebruiken, controleren we of we hetzelfde doel niet met minder gegevens kunnen bereiken.  

Opslagbeperking  

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken 
en/of zo lang de wet ons verplicht om gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per doel en 
functie van de persoonsgegevens en is opgenomen in onze privacy policy.  

Overeenkomsten met leveranciers  

Bij het gebruik van persoonsgegevens kan het nodig zijn dat wij externe leveranciers inschakelen om ons 
te helpen. Een lijst met actuele leveranciers die als verwerker zijn aan te merken is in Bijlage 2: Lijst met 
actuele leveranciers van onze privacy policy toegevoegd.  

Wijziging van de privacyverklaring  
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen 
zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd 
staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan 
onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.  

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens  
De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de 
volgende rechten:  

Het recht om jouw toestemming in te trekken  

Jij hebt het recht om de toestemming die jij hebt gegeven voor het verwerken van jouw 
persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw 
persoonsgegevens niet meer verwerken.  

Recht van inzage  

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is 
gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn 
gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw 
persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens 
zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.  

Recht of rectificatie  

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij het recht om deze 
door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.  

Recht op gegevenswissing  

In sommige gevallen heb jij het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. 
Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er soms uitzonderingen te maken die op onze organisatie 
van toepassing zijn.  

Recht op beperking van de verwerking  

Jij hebt als betrokkene het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer jij 
bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw 
persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.   

Recht op overdraagbaarheid van gegevens  

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt terug te krijgen. Wanneer het 
mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere 
partij wanneer jij hier om verzoekt.  
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Recht van bezwaar  

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar 
moet jij onderbouwen waarom jij een belang heeft bij het niet langer verwerken van jouw 
persoonsgegevens.  

Recht om een klacht in te dienen  

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene  

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij 
jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact 
met ons op.  

Wil jij gebruik maken van jouw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij ons binnen 
komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. 
Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De 
pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking 
hebben op jouw eigen persoonsgegevens.  

Onze contactgegevens  
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via 
onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.  

Just B.V. 
Hooglandse Kerkgracht 42  
2312HV, Leiden  
 
Telefoon: (088) 587 80 00  
E-mailadres: info@wearejust.com  
Website: www.wearejust.com  
KvK nummer: 28.116.899  
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