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Privacyverklaring van Martin-Jean m.b.t. de website ssrr.martin-jean.com 

(https://ssrr.martin-jean.com/) 

 

 

Klik hier om de Privacyverklaring als PDF te openen. 

Amersfoort, mei 2018 

 
Als edelsmederij en sieradenmaker verwerkt Martin-Jean een beperkt aantal gegevens van bezoekers en 

klanten die de website https://ssrr.martin-jean.com/ bezoeken en/of in de online-winkel een product 

afnemen. Martin-Jean streeft ernaar deze set gegevens zo gering mogelijk te laten zijn en niet meer 

gegevens te verzamelen dan voor de goede werking van de website en de online winkel nodig zijn. De 

relatie met de bezoeker of klant is voor Martin-Jean heel waardevol. Daarom is het garanderen van een 

zorgvuldige en bovendien veilige vastlegging van de betrokken gegevens van de bezoeker en/of klant 

voor Martin-Jean van groot belang. In deze Privacyverklaring wordt daaraan uitdrukking gegeven. 

 

1. Persoonsgegevens die door Martin-Jean worden verwerkt 

Martin-Jean ontvangt persoonsgegevens over u doordat u de website van Martin-Jean bezoekt en/of omdat 

u deze gegevens zelf aan Martin-Jean verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u gebruikt maakt van het 

contactformulier op de website of doordat u een aankoop doet in de online winkel. Hieronder volgt een 

overzicht van de persoonsgegevens die, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, door Martin-

Jean worden geregistreerd. 

a) Als u gebruik maakt van de website worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 

• Uw locatiegegevens. 

• Uw gegevens over uw activiteiten op de website. 

• Uw IP-adres. 

• Uw internetbrowser en apparaat type.  

 

b) Als u gebruik maakt van het contactformulier op de website van Martin-Jean dan worden de volgende 

persoonsgegevens vastgelegd: 

• Uw naam. 

• De aanspreekvorm (zoals de heer, mevrouw). 

• Uw e-mailadres. 

• Uw telefoonnummer. 

• De inhoud van uw bericht. 

 

c) Als u u inschrijft voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 

• Uw voornaam en achternaam. 

• Uw e-mailadres. 

• Datum van inschrijving door u. 

• Datum van laatste wijziging van uw inschrijfgegevens door u. 

https://ssrr.martin-jean.com/
https://ssrr.martin-jean.com/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring.pdf
https://ssrr.martin-jean.com/


Privacyverklaring.docx, pagina 2 van 5 

 

• Statusaanduiding van ‘Ingeschreven’ dan wel ‘Uitgeschreven’ bij uitschrijving door u zelf. 

De inschrijving voor de nieuwsbrief van Martin-Jean kan alleen door u op een actieve manier gebeuren. 

Actief betekent hier dat u zelf het initiatief moet nemen of genomen heeft om u aan te melden voor de 

ontvangst van de nieuwsbrief. 

d) Als u als klant gebruik maakt van de online winkel in de website worden de volgende – voor de 

orderafhandeling minimaal noodzakelijke – persoonsgegevens verwerkt: 

• Uw voornaam en achternaam. Eventueel de bedrijfsnaam 

• Uw adresgegevens (straatnaam en huisnummer, postcode en plaats). 

• Uw telefoonnummer. 

• Uw e-mailadres. 

• Het bestelde product of de bestelde producten met de bijbehorende prijs/prijzen. 

• De besteldatum en het bestelnummer. 

• Het totale bedrag van de bestelling. 

• Uw betaalgegevens (zoals de betaalmethode, de betaaldatum, het bankrekeningnummer, de 

betaaldatum van de factuur). 

• De vastlegging van de status van afhandeling van uw bestelling (voorbeelden van statussen zijn:  ‘in 

behandeling’, ‘geannuleerd’, of ‘afgerond’). 

• Overige gegevens die u actief verstrekt in uw correspondentie, via telefonisch contact en/of als 

aanvullende informatie bij uw aanschaffing. 

 

2. Verwerkt Martin-Jean bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens? 

De website is bedoeld om een overzicht te bieden van de ontwerpen en sieraden die door Martin-Jean 

worden vervaardigd alsmede om contact via het contact formulier mogelijk te maken en om eventuele 

verkooptransacties via de online-winkel voor klanten te faciliteren. Ook kunnen gegevens worden gebruikt 

om de website te verbeteren. Anders dan voor deze doeleinden, is de website niet gericht op activiteiten 

waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Martin-Jean 

verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. 

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Martin-Jean onrechtmatig bijzondere of gevoelige 

gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Martin-Jean u contact op te nemen via atelier@martin-jean.com of 

+31 (0)621 5432 05. Martin-Jean zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen. 

 

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Martin-Jean verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening zoals 

hiervoor geschetst. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de 

onderstaande doeleinden. 

Als u gebruik maakt van de website worden uw persoonsgegevens verwerkt: 

• Voor het geven van toegang tot de website en haar functionaliteit. 

• Voor het gebruik van de functionaliteit op de website. 
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• Voor het beantwoorden van uw vraag of mededeling , indien u gebruik maakt van het 

contactformulier op de website. 

• Voor het kunnen toezenden per e-mail van de nieuwsbrief, indien u u actief heeft ingeschreven op 

de nieuwsbrief. 

• Voor de correcte afhandeling van de bestelling, indien u als klant een bestelling doet in de online 

winkel. 

• Indien u als klant een bestelling heeft gedaan in de online winkel, voor het aanmaken van een 

persoonlijke omgeving (dashboard) voor u waarin u de afhandeling van uw bestelling kunt volgen en 

waarmee u eventueel een volgende aanschaf kunt faciliteren. 

• Voor het analyseren van het bezoekgedrag op de website met het oogmerk de website en het 

aanbod op de website te verbeteren. 

• Voor het opstellen van statistische overzichten. 

Martin-Jean gebruikt de beschikbare persoonsgegevens niet voor andere, bijvoorbeeld commerciële of 

direct-marketing doeleinden. Mocht de wens daartoe bestaan dan zal Martin-Jean dit alleen doen nadat 

hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op 

ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken. 

 

4. Hoe lang bewaart Martin-Jean uw persoonsgegevens? 

Martin-Jean bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een 

dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het 

realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.  

De persoonsgegevens die Martin-Jean ontvangt in het kader van uw contactvraag en/of uw aanmelding 

voor de nieuwsbrief zal door Martin-Jean niet langer bewaard worden dan 1 jaar na de correcte afhandeling 

van uw contactvraag respectievelijk uw afmelding voor de nieuwsbrief.  

De persoonsgegevens die Martin-Jean ontvangt in het kader van uw bestelling, de beoordeling daarvan 

alsmede de betaling en de goede afhandeling van uw bestelling, zullen door Martin-Jean niet langer 

bewaard worden dan zeven jaar na de correcte uitvoering van bestelling. Deze termijn wordt mede bepaald 

door wettelijk voorgeschreven termijnen en de termijn die nodig is voor eventuele nazorg. 

 

5. Deelt Martin-Jean uw persoonsgegevens met derden? 

Martin-Jean deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens in opdracht 

van Martin-Jean verwerken, sluit Martin-Jean een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Martin-Jean 

ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de 

vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Martin-Jean blijft desondanks volledig 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en 

fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde 

toegang, onbedoeld verlies of wijziging. 
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Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs 

onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Martin-Jean. In dat geval zal Martin-Jean dat alleen doen 

nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. 

 

6. Hoe analyseert Martin-Jean uw websitebezoek? 

Martin-Jean maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur 

zoals een computer, tablet of smartphone. Martin-Jean gebruikt cookies enerzijds met een puur technische 

functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden waardoor Martin-Jean in staat is de website te verbeteren. Anderzijds kan 

Martin-Jean gebruikmaken van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Martin-Jean u eventueel eigen 

op maat gemaakte content kan aanbieden.  

Afmelden voor cookies 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser 

verwijderen. 

 

7. Uw rechten 

U hebt het recht de persoonsgegevens die Martin-Jean van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken 

of te verwijderen, tenzij Martin-Jean deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke 

verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen aan atelier@martin-

jean.com. Wel stelt Martin-Jean vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Martin-Jean vraagt u 

dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw 

pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 

en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Martin-Jean zal 

vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren. 

Klachten 

Indien u van mening bent dat Martin-Jean uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of indien u 

niet tevreden bent met de reactie van Martin-Jean op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te 

doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Martin-Jean van groot belang. Martin-Jean neemt dan 

ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

9. Functionaris Gegevensbescherming 
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Martin-Jean heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris 

Gegevensbescherming draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens 

door Martin-Jean, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en 

beveiliging. 

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is 

gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende 

door Martin-Jean wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar atelier@martin-jean.com ter attentie van de 

heer M. Kibbeling. 

 

10. Wijziging Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring wordt vastgesteld door Martin-Jean en kan te allen tijde worden gewijzigd, 

bijvoorbeeld als wetgeving op dit gebied wijzigt en/of op grond van andere omstandigheden. Het verdient 

dan ook aanbeveling om u bij gebruik van de website regelmatig op de hoogte te stellen van de meest 

recente versie van de Privacyverklaring, die u steeds op de website kunt aantreffen. 
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