PRIVACYVERKLARING
EN COOKIES
Wanneer jij https://www.webventure-byjolanda.nl bezoekt, worden er gegevens
verzamelt. In deze privacyverklaring leg ik uit wat voor gegevens ik verwerk en
voor welke doeleinden. Bij het verzamelen en verwerken van deze informatie
houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Als je vragen hebt kun je
contact opnemen met Jolanda Peek via info@webventure-byjolanda.nl .

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruik maakt van mijn website
en/ of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. De gegevens worden
alleen verwerkt voor het opstellen van een overeenkomst of omdat het wettelijk
verplicht is. Deze informatie wordt niet gepubliceerd tenzij hier toestemming
voor is.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

www.webventure-byjolanda.nl

info@webventure-byjolanda.nl

+31(6) 125 89 370

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens werk
ik?
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik
kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad 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 ik zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met mij op via info@webventure-byjolanda.nl , dan verwijderen ik deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik
persoonsgegevens?
Webventure by Jolanda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Webventure by Jolanda analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
op jouw voorkeuren.

- Webventure by Jolanda verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk
toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Webventure by Jolanda neemt 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 Webventure by Jolanda) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Webventure by Jolanda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de
wettelijk verplichte termijn, of wanneer het niet langere noodzakelijk is voor het
uitvoeren van mijn diensten. IP-adres, activiteiten op mijn website,
internetbrowser en apparaat type bewaar ik 2 jaar. Dit is de termijn dat Google
Analytics cookies je gegevens bewaren. Back-ups van jouw website bewaar ik
zolang je een hosting abonnement bij mij hebt afgesloten. Hierna zal ik ze
verwijderen, tenzij er een wettelijke bewaringsplicht is die langer bewaren
vereist.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?
Webventure by Jolanda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een
vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Webventure by Jolanda blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Dit gaat mogelijk om de volgende partij:

- Vimexx: dit is het hostingbedrijf waarmee ik samenwerk om jouw hosting te
verzorgen.
Hieronder vertel ik meer over de cookies die ik gebruik:

Wat zijn cookies?
Webventure by Jolanda maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekst
bestanden die worden opgeslagen op jouw computer, smartphone of tablet
wanneer de website wordt geladen op jouw apparaat. De cookies helpen ons
om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken en zorgen dat
jouw gebruikservaring wordt verbeterd. De gegevens worden onthouden voor
de volgende keer dat jij de website bezoekt.

Waarom maak ik gebruik van cookies?
Ik vind het belangrijk dat jouw gebruiksgemak optimaal is. De cookies helpen
mij de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Zodat jouw ervaring
wordt verbeterd.

Wat voor soort cookies gebruik ik?
Webventure by Jolanda maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Door deze cookies te gebruiken, zorgen we ervoor dat de website goed
functioneert. Het gebruik van deze cookies is veilig. Er worden hiervoor geen
persoonlijke gegevens verzamelt. Ook gebruiken ik cookies om te analyseren wat
ik kan veranderen om ervoor te zorgen dat jouw ervaring nog beter wordt.
Funcitonele cookies:
Functionele cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ze
onthouden bijvoorbeeld hoe jij door de website heen navigeert en jouw
voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij de werking van de website analyseren
en verbeteren.
Analytische cookies:
Wij maken gebruik van analytische cookies voor het meten van website bezoeken.
Zodat wij de website kunnen verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal
website bezoeken bijhouden en welke pagina’s veel worden bekeken. Hiervoor
maken wij gebruik van Google Analytics.
Tracking cookies:
Ik maak geen gebruik van tracking cookies. Dit zijn cookies die jouw surfgedrag
op andere websites bijhouden, zodat er op maat gemaakte content en
advertenties kunnen worden geplaatst.
Wel maak ik gebruik van Social Media buttons die doorlinken naar andere sites. Ik
verwijs je graag door naar hun privacyverklaring mocht je deze links bezoeken.
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/ .

Cookie gebruik
Het gebruik van cookies is veilig. Er kunnen hier geen persoonsgegevens zoals
telefoonnummer of email adres uit worden herleid.

Wil jij je 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 Webventure by Jolanda en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou beschik 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@webventure-byjolanda.nl . Ik reageer zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?
Webventure by Jolanda 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 aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@webventurebyjolanda.nl .

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan zo zijn dat ik mijn privacybeleid in de toekomst aanpas of dat er
uitbreiding nodig is. Ik raad je daarom aan om dit privacybeleid regelmatig te
lezen.
Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Mijn contactgegevens
Webventure by Jolanda, gevestigd aan Diamantstraat 90 1074 GG Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Jolanda Peek
info@webventure-byjolanda.nl
+31(0)6 125 89 370

