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PRIVACYVERKLARING 

Welkom op de website van JT-Products, hier vind je de beste en betaalbare 

performance parts voor jouw auto! 

 

 
JT-Products, hierna ook te noemen: “wij” of “ons”, vindt de bescherming van jouw 

persoonsgegevens belangrijk. Sinds 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van 

personen binnen de Europese Unie verwerkt voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven wij je informatie over hoe JT-Products 

omgaat met persoonsgegevens, dit houdt onder andere in dat:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2022. 

Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type 

persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring.

Wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk 
voor de gestelde doeleinden.

Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij 
dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt.

Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens 

gewaarborgd is.

Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw 
persoonsgegevens, je hierop zullen wijzen en deze zullen 

respecteren.
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Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom? 
 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan 

jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. JT-Products verwerkt de volgende 

persoonsgegevens:  

 

Soort persoonsgegevens Doel van verwerking 

Identiteitsgegevens (zoals 

voor- en achternamen) 

 

Als jij iets bestelt, hebben we je identiteitsgegevens nodig om 

jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te 

houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of het 

afhandelen van vragen zijn deze gegevens nodig. 

Contactgegevens (zoals 

adres, telefoonnummer, e-

mailadres) 

 

Als jij iets bestelt, hebben we je contactgegevens nodig om 

jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te 

kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren 

of het afhandelen van vragen zijn deze gegevens nodig. 

Bank- en betalingsgegevens 

(zoals rekeninghouder, 

bankrekeningnummer/IBAN) 

 

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren 

die je met ons hebt gesloten. 

Overige gegevens (zoals IP-

adres, bestelgeschiedenis, 

navigatiegedrag) 

 

Wij willen dat onze website optimaal werkt, zodat we jou een 

zo goed mogelijke winkelervaring kunnen bieden. Daarom 

analyseren wij jouw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en het aanbod van producten en 

diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

Bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens (zoals 

gegevens over mensen 

jonger dan 16 jaar) 

JT-Products heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze 

toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat wij niet 

kunnen controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is raden 

wij ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van 

hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 

een minderjarige, neem dan contact met ons op.  

 
JT-Products verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij 

verwerken je persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke 

grondslagen: 

 

• Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 

• Indien je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken. 

• Indien wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben; 

• Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
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Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?  
 
Het is mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten delen met derden. Dit kan 

zijn omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om 

te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij kun je denken aan 

andere dienstverleners (postbedrijven of administratie- en betalingsproviders). 

Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten in lijn met de wettelijke 

bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking 

van de persoonsgegevens die zij verkrijgen. Denk aan beveiliging, maar ook 

dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken 

van de hierboven genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de 

volgende bewaartermijnen: 

 

• Persoonsgegevens die op grond van de wet moeten worden 

geadministreerd, worden gedurende 7 jaar bewaard in verband met de op 

ons rustende fiscale bewaarplicht. Hieronder vallen de gegevens die wij 

verwerken als je iets bij ons koopt.  

• Wanneer je contact met ons opneemt via de hieronder genoemde 

contactgegevens, dan bewaren wij de door jouw verstrekte 

persoonsgegevens en de door ons in het kader van je verzoek 

gegenereerde persoonsgegevens in beginsel 30 dagen om je verzoek te 

kunnen beantwoorden. Deze periode kan worden verlengd als je verzoek 

na die 30 dagen nog niet is afgehandeld of als je verzoek een klacht 

behelst, dan geldt de hierna genoemde bewaartermijn. 

• De persoonsgegevens die in het kader van een klacht worden verwerkt, 

worden uiterlijk 2 jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende 

gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd. 

 

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd 

als wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn of worden. Ook kunnen wij de 

persoonsgegevens langer bewaren wanneer dit nodig is ter behartiging van 

onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten 

en/of juridische geschillen. 
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Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?  
 

JT-Products 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 u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact met ons op via de hieronder genoemde 
contactgegevens. 

 

 

 

Cookies 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. 
Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website 
veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Door de 
opslag van cookies zorgen we bovendien dat: 
 

• De website snel is; 

• We fouten en ongemak op de website kunnen opsporen; 

• We verbeteringen kunnen testen; 

• Je optimale lokale informatie krijgt. 
 

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of 
uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze 
website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk 
minder goed. 

 
 

 
 
 

Wijzigen van deze policy  

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in 
belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website 
plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. 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 de 
website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 
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Welke rechten heb ik?  
 
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de 
volgende rechten:  
 

• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 

• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw 
gegevens; 

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze 
kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je 
dit zelf niet meer hoeft te doen; 

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 

• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je 
denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; 

• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer 
intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan 
geen gegevens meer van jou verwerken. Als je ervoor kiest om jouw 
toestemming in te trekken kunnen wij helaas geen diensten meer leveren. 
Er vindt geen restitutie van de betaalde bestellingen plaats. 

 

 

 

Contact 

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan 
gerust contact met ons op, we helpen je graag verder! 

JT-Products 
www.jt-products.nl 
info@jt-products.nl 
+31 6 13113840 
Van den Akker-erf 7 
5384 TT  Heesch 
KVK: 62887696 

 
 
 

http://www.jt-products.nl/
mailto:info@jt-products.nl

