Jacksart Jacksart, gevestigd aan Vlijtseweg 134, 7317 AK Apeldoorn, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
galleryjacksart.com Vlijtseweg 134, 7317 AK Apeldoorn 0619947417
Persoonsgegevens die wij verwerken
Jacksart verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter
gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jacksart.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jacksart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Jacksart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Jacksart neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Jacksart) tussen zit. Jacksart gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,
belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jacksart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia
> Bewaartermijn > Reden
Adres
> Bewaartermijn > Reden

Enzovoort

> Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Jacksart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jacksart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jacksart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
je computer, tablet of smartphone. Jacksart gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacksart en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jacksart.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jacksart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jacksart 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@jacksart.nl. Jacksart heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:
[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat
jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Extra
Samenwerken onder de vlag van Jacksart.
Rembrandt van Rijn heeft ruim vijfendertig jaar lang leerlingen opgeleid. Als gerespecteerd
leraar kon hij honderd gulden leergeld per jaar vragen, exclusief kost en inwoning, voor die
tijd een hoog bedrag. Leerlingen van Rembrandt kopieerden schilderijen van hun leermeester,
werkten schilderijen van Rembrandt af, of schilderden schilderijen in de stijl van Rembrandt.
Rembrandt had de gewoonte om schilderijen van zijn leerlingen zelf te signeren, om ze tegen
een hogere prijs te kunnen verkopen. Daarom is het niet altijd eenvoudig om een onderscheid
te maken tussen zijn eigen schilderijen en die van zijn leerlingen. Leerlingen van Rembrandt
werden niet zelden uitstekende, veelgevraagde schilders.
Geschilderd door leermeester of leerling?
De werkwijze in een schildersatelier maakt het niet eenvoudig om te bepalen welke schilderijen
eigenhandig zijn (geschilderd door de meesterschilder zelf). Een in het atelier gemaakt schilderij
was niet per se gemaakt door de meester zelf. Wellicht was het een grotendeels door een
leerling afgemaakt schilderij, een door een leerling vervaardigde fraaie kopie van een schilderij
van zijn leermeester, of een door de leerling gemaakt schilderij in dezelfde stijl als zijn
leermeester.
Rembrandt had de gewoonte om door zijn leerlingen vervaardigde schilderijen die hem bevielen

zelf te signeren, zodat ze voor een hogere prijs verkocht konden worden. Het is daarom niet
eenvoudig om te bepalen of een schilderij terecht aan Rembrandt werd toegeschreven. Dat
blijkt bijvoorbeeld ui de hier afgebeelde zelfportretten van Rembrandt als jongeman met
ringkraag. Het Rembrandt Research Project dat als doel heeft om Rembrandts naam te zuiveren
van werken die niet door hem zijn vervaardigd, is van mening dat het schilderij van Rembrandt
dat zich in het Mauritshuis bevindt een kopie is, terwijl een vrijwel identiek portret, dat zich nu
bevindt in een museum in Neurenberg, door Rembrandt zelf is geschilderd.
Herman Brood werkte ook met andere ontwerpers en artiesten zoals Fabian.
De ontmoetingen tussen beide heren volgden elkaar is ras tempo op waarna Herman de jonge
kunstenaar de fijne kneepjes van het schilderen bijbracht.
Op talloze doeken werkten beiden samen aan de voorstelling waarbij Fabian met grote
regelmaat de achtergrond voor zijn rekening nam. Fabian leerde snel en gretig en beiden
werkten vanuit talloze locaties aan kunstwerken van Herman. Deze
intensieve samenwerking resulteerde in 1999 in een nieuw gezamenlijk project met de
verzorging van de complete inrichting van het
eerste Herman Brood café dat onder de naam Go-Ape op zeer kunstzinnige wijze werd
vormgegeven. Dat Herman Brood zeer gecharmeerd was van zijn leerling bleek wel toen Fabian
de uitnodiging kreeg om samen met Herman een eigen atelier te beginnen
om op die wijze nog intensiever samen te gaan werken.

Krachten gebundeld door samenwerken
Ook Jack werkt met verschillende ontwerpers en fotografen om de mooiste kunstwerken te
creëren. Jack bedenkt meestal de onderwerpen en de thema’s, kleurgebruik en laat ontwerpers
ze verder digitaal opbouwen.
Zo ontstaat er een prachtig en uniek kleurbeeld. Wanneer deze goedgekeurd worden door Jack
en voorzien van teksten, jaartal en serie volgt signering door de kunstenaar zelf.
Voor vragen staat Jack altijd open, deze kun je stellen door hem te mailen naar jack@jacksart.nl.

