
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Privacybeleid JW Trading B.V. (Handy Hands) 
 
In dit privacybeleid leggen we u uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit 
privacybeleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we verwerken als u zichzelf bij ons inschrijft 
(schriftelijk of per website), onze website bezoekt, voor of samen met ons werkt of op een andere 
manier met ons in contact komt. Het privacybeleid is verdeeld in verschillende categorieën. Zoals 
hieronder staat beschreven; 
 
 

1. (Wie zijn wij) 
 
JW Trading B.V. handelend onder de naam Handy Hands is een thuiswerkcentrale die gevestigd is in 
Middelharnis kantoorhoudende op de Zernikeweg 73 te Middelharnis. Daarnaast is er een depot gevestigd 
op de Zilverstraat 39 te Den Haag. Handy Hands is een betrouwbare thuiswerkcentrale en houdt zich actief 
bezig met het zoeken van thuiswerkers en thuiswerk-aanbieders. Dit doen we om zo de opdracht van de 
klant bij de juiste thuiswerker onder te brengen. Handy Hands is de schakel tussen de klant en de 
thuiswerker. Onze voornaamste werkzaamheden bestaan uit ‘simpel creatief’ handjes werk, productiewerk 
en of inpakwerk. Maar zo bieden wij ook telefonisch of computer thuiswerk aan. 
 

2. (Persoonsgegevens) 
 

2.1 De soorten persoonsgegevens welke Handy Hands verwerkt 
 

a) Volledige naam 
b) Adres 
c) Postcode 
d) Plaatsnaam 
e) Geboortedatum 
f) Telefoonnummer 
g) BSN 
h) E-mailadres 
i) Bankgegevens 

 
 

Zernikeweg 73 
3241 MG Middelharnis 

 
Postbus 19 

3240 AA Middelharnis 
 

Telefoon: 0187-748001 
Mail: info@handyhandsthuiswerk.nl 

 
Iban: NL41 RABO 0132.3144.95 

K.v.K. Rotterdam: 24449396 
BTW nummer: NL.2058.96.170.B01 
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2.2 Bijzondere persoonsgegevens 
 
a) Of u al ervaring heeft met thuiswerk 
b) Welke opleidingen u gevolgd heeft 
c) Of u andere nuttige kennis heeft welke voor Handy Hands van toepassing kan zijn 

 
2.3 Handy Hands verzamelt deze gegevens (2.1 en 2.2) wanneer u: 

 
a) Zichzelf inschrijft via de website 
b) Contactformulier invult via de website 
c) De website bezoekt 
d) Telefonisch contact zoekt 
e) Schriftelijk het inschrijfformulier invult 
f) Een interview aflegt 
 
2.4 Handy Hands gebruikt deze gegevens voor: 
 
a) Wanneer u in aanmerking wilt komen voor thuiswerk 
b) Speciaal geselecteerde commerciële boodschappen van diverse adverteerders. Doorgaans zijn 

dit unieke acties die u niet snel elders zult vinden. U ontvangt een divers aanbod: shopping, 
financieel, energie, verzekeringen, telecom, vakantie en reizen, entertainment, gratis, wonen, 
gezondheid en welzijn, opleiding, internet, werk, prijsvragen, loterijen, goede doelen, televisie, 
auto en enquêtes. Handy Hands verstuurt maximaal eens per drie dagen een commerciële 
uiting uit van derden. U kunt zich hier te allen tijde voor uitschrijven, door middel van de 
uitschrijflink, die u onderaan iedere toegestuurde e-mail vindt. 

c) Contact met u op te nemen en te onderhouden 
d) Betalingen na verrichten thuiswerk 
e) Klantreverenties op zowel website als in haar media 
f) Het in contact brengen van de thuiswerker met de (potentiele) klant 
g) Het opgeven van uw werkzaamheden aan de Belastingdienst 
 

3. Informatie, wijziging en bezwaar tegen uw persoonsgegevens 
 
3.1 U kent ten alle tijden contact met de administratie van Handy Hands opnemen als u: 
 
a) Meer informatie wilt weten over de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken  
b) Vragen heeft naar aanleiding van dit opgemaakt privacybeleid 
c) Inzage wilt hebben in welke persoonsgegevens wij van u verzameld hebben gedurende tijd 
d) Een wijziging wilt doorgeven mbt uw persoonsgegevens 
e) Bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Handy Hands 
f) Zichzelf uit wilt schrijven voor nieuwsbrieven 
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4. Persoonsgegevens verstrekken aan derden 
 
4.1 Handy Hands zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor 
toestemming heeft gegeven of Handy Hands wettelijk verplicht is de desbetreffende 
persoonsgegevens te verstrekken aan derden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
Uitzonderingen staan bij het volgende punt 4.2 weergeven 
 
4.2 Handy Hands verstrekt uw persoonsgegevens aan onderstaande derden: 
 
a) Websitebeheerder(s) 
b) Belastingdienst (wanneer de thuiswerker daadwerkelijk aan het werk is) 
c) Klanten (in overeenstemming met de thuiswerker) 
 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens 
 
a) Handy Hands gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het in deze verklaring genoemde 

doeleinden.  
b) Handy Hands bewaard uw persoonsgegevens in een zelfgecreëerde database. Uw 

persoonsgegevens worden enkel uit deze database verwijderd wanneer u zichzelf bij Handy 
Hands uitschrijft of dit schriftelijk/telefonisch aangeeft. Uw ontvangt van deze verwijdering dan 
nog eenmalig een bevestiging van per e-mail. 

c) Handy Hands voert updates, technische en organisatorische maatregelen samen met de 
websitebeheerder(s) uit om uw gegevens te beveiligen. 

 
6. Wijzigingen in privacybeleid 

 
6.1 Dit privacybeleid is ingegaan op 24 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit 

privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u daarom om dit privacybeleid 
regelmatig te controleren. 

 
 

 
 

 
 
 
 


