
Privacy verklaring van Colorjinn B.V.

Persoonsgegevens 
Colorjinn verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik en alleen voor de normale bedrijfsvoering. Gegevens worden 
niet met anderen gedeeld tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplich-
ting. De gegevens bestaan doorgaans alleen uit naam, adres, email, functie en telefoon nummer(s). Voor zover wij cloud diensten 
gebruiken voor de verwerking van gegevens zijn deze afgeschermd door strenge toegangsprotocollen. 


Cookies 
Colorjinn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze websites en toepassingen en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser ver-
wijderen.


Big data 
We verzamelen niet op grote schaal gegevens, en zeker geen gegevens die herleid kunnen worden naar individuele personen.


Inzage 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Colorjinn. U kunt daartoe contact met ons opnemen via de onderaan vermelde kanalen.


Bewaartermijn 
Colorjinn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden ver-
zameld. Om wettelijke redenen is dat nog tenminste 7 jaar na beëindiging van onze zakelijke relatie.


Contact 
Email: info@colorjinn.com 
Adres: Herengracht 124-128, 1015BT, Amsterdam 
Telefoon: 020-4218767


Privacy Statement Colorjinn B.V.

Personal Data 
Colorjinn only processes personal data for its own use and only for normal business operations. Data is not shared with others 
unless necessary for the execution of an agreement or to comply with a legal obligation. The data usually only consist of name, 
address, email, function and telephone number(s). To the extent that we use cloud services for the processing of data, these are 
protected by strict access protocols.


Cookies 
Colorjinn only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small 
text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit a website. The cookies we use are necessary for 
the technical operation of our websites and applications and for ease of use. They ensure that the website works properly and re-
member, for example, your preferences. It also enables us to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your 
browser to refuse them. In addition, you can delete all information previously saved via the settings of your browser.


Big Data 
We do not collect data on a large scale, and certainly no data that can be traced back to individuals.


Corrections 
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to object to the processing of your personal 
data by Colorjinn. You can contact us to that end. Our contact details are listed below.


Storage Period  
Colorjinn does not store your personal data longer than is necessary to achieve the purposes for which your data was collected. 
For legal reasons, that is at least 7 years after the end of our business relationship.


Contact 
Email: info@colorjinn.com 
Address: Herengracht 124-128, 1015BT, Amsterdam, Netherlands 
Phone: +31-204218767


 
 
 

Colorjinn

Colorjinn b.v., Herengracht 124-128, 1015BT, Amsterdam, Netherlands
tel. +31 (0)20 421 87 67
colorjinn.com, info@colorjinn.com
 

IBAN: NL73RABO0132060167
BIC: RABONL2U 
VAT: NL 813026593B01
Trade Registration: 34202900
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