Inleiding
Deze privacyverklaring is er om duidelijk te maken wat wij (Jederu) allemaal opslaan. Je zult
zien dat wij alleen de nodige dingen opslaan om de correcte offertes en facturen te maken.
Wij bekijken ook statistieken. Deze blijven binnen Jederu. Ook gebruiken wij cookies die
website gebruik analyseren.

Omschrijving bedrijf
Jederu is een bedrijf dat websites maakt. Het is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel
(Nederland).
Hier zijn contactgegevens van Jederu:
E-Mail: info@jederu.nl
Telefoon: 06 14161109
Website: https://jederu.nl/
KvK: 75589761

Doel gegevens
Gegevens worden verzameld voor het maken van facturen en offertes, maar ook om het
gebruik van de website te analyseren. De gegevens van website gebruik zijn anoniem.

Ontvangers gegevens
Gegevens worden niet opzettelijk gedeeld aan een derde partij zonder toestemming van de
desbetreffende persoon. Houd wel rekening met het feit dat deze gegevens door een
gehuurd netwerk van een derde partij gaan, daar heeft Jederu geen controle over.

Opslagperiode
Gegevens worden in principe gehouden tot de desbetreffende persoon dit niet meer wilt. Wij
behouden klantdata voor statistieken binnen het bedrijf.

Rechten
Als klant heb je rechten om bepaalde dingen te doen en weten over de opgeslagen data.
Deze rechten zijn toe te passen door contact op te nemen via een E-Mail bericht met het
opgeslagen E-Mail adres.
Hier staan deze rechten opgesomd:
● Recht op inzage: Je hebt het recht om te zien wat wij opslaan.
● Recht op rectificatie: Je hebt het recht om gegevens opgeslagen door Jederu te
veranderen.
● Recht op indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Dit
kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.
● Recht op overdracht: Jederu is verplicht om data van een klant te delen of over te
dragen als de klant hierom vraagt.
● Recht op het stoppen van gebruik van gegevens: Je hebt het recht om (via ons) de
persoonsgegevens te verwijderen.

Verplichte gegevens
Er zijn een paar gegevens die wij altijd nodig hebben. Hier staat opgesomd wat we allemaal
nodig hebben, in principe:
● Volledige naam
● Bedrijfsnaam (als van toepassing)
● Adresgegevens
● E-Mail adres

Beveiliging
Gegevens op de website worden beveiligd door een SSL-certificaat, dat betekent niet alleen
het slotje in de browser, maar natuurlijk nog veel meer. Gegevens worden opgeslagen via
Google. Ons Google account is uiteraard beveiligd met een wachtwoord en
tweestapsverificatie.

