
 
 
 

Ons informatiebeveiligingsbeleid  

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

JoJo Management BV, gevestigd te Tielsestraat 129 – 6675 AC Valburg, handelend 

onder de naam Watergoed, Omnivents en TimeOut Events, is verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Graag willen we duidelijk en transparant informeren over de wijze waarop wij 

persoonsgegevens verwerken. De werkwijze van het verwerken van persoonsgegevens 

blijft onveranderd echter is de wijze waarop wij dit doen beschreven en inzichtelijk 

gemaakt.  

Wij verzamelen gegevens middels informatieaanvragen, via contactformulieren op de 

website en telefonisch.  

Wij nemen vele maatregelen om jouw gegevens optimaal te kunnen beschermen, 

echter geen enkel systeem kan 100% garantie geven. Binnen onze organisatie en 

binnen onze partners wordt volledige inzet gegeven om persoonsgegevens optimaal te 

beschermen.  

WIJ VERWERKEN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

VOOR DE VOLGENDE DOELEN: 

- Je te kunnen bellen of mailen ten behoeve van de uitvoering van onze 

dienstverlening 

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- Verzoeken tot het invullen van een review 

- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

- Voor- en achternaam 

- Emailadres (zakelijk en/of privé) 

- Adres 

- Telefoonnummer (zakelijk en/of privé) 

- Werkgever  

- Foto’s 

- Camerabeelden  

 



 
 
 

VERWERKEN WIJ OOK BIJZONDERE 

PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verwerken in principe geen bijzondere persoonsgegevens zoals BSN, 

strafrechtelijk verleden of bijvoorbeeld religie. Een uitzondering hierop zijn foto’s en 

videobeelden. 

Daarnaast hebben wij niet de intentie gegevens te verwerken van personen die jonger 

zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  

PUBLICEREN VAN FOTO’S 

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een (bijzonder) 

persoonsgegeven van die persoon. Watergoed en Omnivents gebruiken voor foto’s de 

grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van 

onze uitingen en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus 

wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de 

geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen 

gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de 

gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken.  

Graag willen wij expliciet vermelden dat foto’s die door ons genomen worden en 

gepubliceerd via diverse kanalen, enkel bieden ter ondersteuning van onze 

bedrijfsvoering en het maken van sfeerbeelden.   

DELEN OF VERKOPEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

AAN DERDEN 

JoJo Management verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

HOE GAAN WE MET PERSOONSGEGEVENS OM? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is 

voor normaal gebruik van het doel waarvoor deze worden gebruikt.  

Videobeelden voor beveiliging van de locatie worden maximaal twee weken bewaard. 

Deze worden enkel teruggekeken bij onregelmatigheden zoals een vernieling of 

inbraak(melding).  

Wij werken met zorgvuldigheid en doen ons uiterste best om de gegevens veilig te 

verwerken. Met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking 

van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste 

gebruik van gegevens zeker te stellen.  



 
 
 

Wij hebben diverse beheersmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij 

verzamelen via de diverse kanalen te beveiligen. Met onze samenwerkingspartners 

hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten. 

WIE KAN ER BIJ MIJN PERSOONSGEGEVENS? 
Medewerkers hebben (beperkt) toegang tot jouw gegevens. Zij hebben enkel toegang 

tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor het vervullen van hun functie. 

Medewerkers beschikken over een (privé) telefoon waarop zij beschikking hebben tot 

de mail en SEM (app). Deze apparatuur wordt niet met anderen gedeeld. Daarnaast 

zijn de werknemers gebonden aan een beleid met betrekking tot het omgaan met 

persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat medewerkers die ons bedrijf verlaten geen 

toegang meer hebben tot gegevens.  

Ten alle tijden heb je het recht om jouw accountgegevens op te vragen, ik dat geval 

zullen wij deze binnen vier werkdagen verstrekken.  

Daarnaast kunnen enkel geautoriseerde beheerders bij je informatie. Beheerders 

vragen toestemming om mee te kunnen kijken voor support, na akkoord hebben ze 

tijdelijk toegang tot de computer en loggen na de sessie altijd weer uit. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF 

VERWIJDEREN 

De wet schrijft ‘het recht om vergeten te worden’ voor. Dit kun je doen door ons een 

berichtje te sturen. Wij verwijderen vervolgens al jouw persoonsgegevens. Mocht je 

een aanvraag hebben gedaan voor een bedrijf, dan blijven die gegevens wel bewaard, 

echter zonder contactpersoon.   

JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD 

JoJo Management BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat 

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met info@watergoed.nl  

WAAR KAN IK TERECHT MET EEN KLACHT? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je 

contact opnemen via het contactformulier op de website of door een mail te sturen aan 

info@watergoed.nl  
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OPT-OUT 

Inschrijven voor de nieuwsbrief gebeurt via een OPT-IN. In ieder nieuwsbrief is het 

mogelijk om af te melden via een OPT-OUT onderaan de mailing.  

TECHNISCHE MAATREGELEN 

Persoonsgegevens worden op een vaste plaats in het bedrijf opgeslagen. De diverse 

systemen waarmee gewerkt wordt zijn te benaderen via accounts die beveiligd zijn met 

wachtwoorden.  

Via Remote Desktop kunnen werknemers inloggen op de online werkplek. De Online 

Werplekken zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Voor ieder gebruiker is er de 

mogelijkheid om het wachtwoord op ieder gewenst moment te wijzigen. Geadviseerd 

wordt om dit op regelmatige basis te doen.  

Onze systemen zijn voorzien van een firewall. 

Onze websites zijn voorzien van SSL certificaten met sterke en moderne 

netwerkversleuteling.  

Er worden tijdig updates uitgevoerd van alle systemen.  

Het open WIFI netwerk is gescheiden van het eigen bedrijfsnetwerk. 

Wij werken met partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Met deze partijen 

hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.  

Wij werken met zeer betrouwbare partners met een scala aan IT systemen die de 

beveiliging analyseren, monitoren en up-to-date houden. Daarnaast verloopt 

netwerkcommunicatie over een versleutelde verbinding. Onze systeembeheerder is 

24/7 bereikbaar voor het zo snel mogelijk verhelpen van storingen.  

Wij passen segmentatie tussen systemen toe. Deze segmentatie passen we toe om 

systemen met een verschillend risicoprofiel, functie en omvang te voorzien van zo veel 

mogelijk lagen van beveiliging.  

Er wordt gebruik gemaakt van een back-up welke buitenshuis op een veilige plek 

opgeslagen wordt en om de 3 maanden wordt de back-up vernieuwd.   

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 

Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid op regelmatige basis te raadplegen 

zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.  

 


