
 
 
 
 
 
 
 
Om u goed van dienst te kunnen zijn verzamelen wij allerlei gegevens waaronder, in sommigen gevallen, 
ook persoonsgegevens afhankelijk van de aard van de dienstverlening en/of reden dat u contact met ons 
opneemt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens. Hoe wij dat doen hebben we omschreven 
in deze privacyverklaring. 
 
Wanneer u onze website bezoekt, kan Juust persoonlijke gegevens over u verzamelen. Dit gebeurt 
rechtstreeks, middels ons contactformulier. Juust zal deze gegevens alleen gebruiken in 
overeenstemming met de doeleinden zoals hieronder beschreven en hecht waarde aan het beschermen 
van de verzamelde persoonlijke informatie. Wij houden ons aan de eisen uit de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming).  

 
 

• Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 

• Welke gegevens verwerken wij? 

• Voor welke doelen verwerkt Juust uw gegevens? 

• Verstrekking aan derden 

• Hoe gaan wij om met uw gegevens om? 

• Websites van derden 

• Wijzigingen in de privacyverklaring 

• Controle op uw gegevens 

• Bezwaar maken 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 
Juust verwerkt in het kader van haar dienstverlening en als u solliciteert bij Juust gegevens, deze gegevens 
ontvangen wij rechtstreeks van u of via het contactformulier op de website. 

 
Welke gegevens verwerken wij? 
Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag of verzoek. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de informatie die u ons verstrekt. De volgende 
gegevens verwerken wij: 
Bedrijfsgegevens: 

• Bedrijfsnaam 

• Bedrijfsgegevens 

• IBAN rekeningnummer 

• Telefoonnummer 

• E-mailadressen 

Gegevens van contactpersonen: 

• Naam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadressen 

• Functie  

• Geslacht  

• En gegevens die u zelf invult op een open veld, zoals een bericht op social media of in het contactformulier op onze website 

Als u solliciteert bij Juust: 

• Naam en adresgegevens  

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum, geslacht en leeftijd 

• Curriculum vitae  

• Andere gegevens die belangrijk kunnen zijn bij de beoordeling van uw geschiktheid als kandidaat, bijvoorbeeld referenties. 

 

Voor welke doelen verwerkt Juust gegevens?  
- Om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon whatsapp of post  
- Om u, als belanghebbende, te informeren over persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen binnen Juust. 
- Om u als belanghebbende en namens de opdrachtgever, te informeren over een voor u relevant project  
- Om de met u aangegane overeenkomst en/of afspraken volt en correct te kunnen nakomen en naleven
- Om samenwerking en betrokkenheid met Juust kenbaar te maken op sociale media 
- Voor publicatie van lopende projecten d.m.v. van fotomateriaal  en bedrijfsgegevens op de website van 
  Juust  

 
Verstrekking aan derden 
Indien dit noodzakelijk wordt geacht binnen onze samenwerking, geven wij door u verstrekte gegevens 
door aan derde partijen. Hiervoor vragen wij u vooraf om uw toestemming.  
Voor specialistisch onderzoek schakelen wij externe bureaus in voor de uitvoering, te denken valt aan   
akoestisch en/of archeologisch onderzoek,  wij informeren u hierover in de beginfase van een project, 
zodat u op de hoogte bent wie de derde partij is en met welk doel die uw gegevens verwerkt.  

 



 
 
Hoe gaan wij met uw gegevens om? 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw 
gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de 
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. In het geval van 
een sollicitatie kan het voorkomen dat u uw gegevens in portefeuille worden gehouden voor toekomstige 
vacatures, hiervoor vragen wij uw toestemming. 
 
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website en maken geen analyse van het clickgedrag van de 
bezoekers op onze website.  

 
Websites van derden   
De verklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met onze website 
zijn verbonden.  Wij garanderen niet dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 
gegevens omgaan.   

 
Wijzigingen in de privacyverklaring 
Wijzigingen of aanpassingen in de privacyverklaring publiceren wij op onze website. Wij adviseren u deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen en/of aanpassingen op de hoogte 
blijft.  

 
Controle op uw (persoons)gegevens 
U kunt voor inzage, wijzigen, corrigeren of verwijdering van uw gegevens contact opnemen met ons via 
info@juust.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. 

Bezwaar maken 
Wij helpen u graag als u klachten hebt over de verwerking van uw gegevens door Juust, mocht er 
desondanks toch een geschil ontstaan waar we samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de 
Privacywetgeving ook het recht om uw klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
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