privacyverklaring
1. Algemene Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Joeroké, eenmanszaak, geves gd te Zaandam, KvK-nummer 34219556.
Joeroké verricht haar diensten met veel zorgvuldigheid en met respect voor persoonsgegevens.
De website van Joeroké maakt geen gebruik van cookies.
Joeroké vraagt zo min mogelijk persoonsgegevens op en vernie gt deze gegevens zodra en voor zover
ze niet meer nodig zijn, maar uiterlijk drie jaar na einddatum van een contract.
2. Met welk doel?
Joeroké verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden:
•

het uitvoeren van een overeenkomst;

•

het maken van afspraken;

•

het kunnen factureren van geleverde diensten en producten;

•

het voldoen aan juridische en we elijke verplich ngen.

3. Welke gegevens?
Joeroké verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, die door betrokkenen
op eigen ini a ef aan Joeroké zijn verstrekt, ten behoeve van de hierboven vermelde doelen:
•

voornaam/voorle ers

•

achternaam inclusief voorvoegsels

•

adres

•

geboortedatum

•

telefoonnummer

•

e-mailadres

4. Op welke AVG-grondslag?
Joeroké verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te
noemen gronden als bedoeld in ar kel 6 van de AVG:
•

we elijke verplich ng

•

uitvoering van een overeenkomst

•

verkregen toestemming van betrokkene(n)

•

gerechtvaardigd belang
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5. Met welke derde par jen worden de gegevens gedeeld?
Joeroké deelt uw persoonsgegevens alleen met derde par jen voor zover dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

6. Hoe lang?
Joeroké bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden of wet- en regelgeving, maar niet langer dan drie jaar na de einddatum van een contract.

7. Waar hee u, als betrokkene, recht op?
Met betrekking tot persoonsgegevens hee u/de betrokkene recht op:
•

informa e, inzage, correc e, aanvulling

•

verwijdering, afscherming, beperking, verzet (bezwaar)

•

overdraagbaarheid

•

intrekking van eerder gegeven toestemming

U kunt naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres: info@joerokee.nl.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Joeroké.
9. Doorgi e naar landen buiten de EER
De gegevens worden niet buiten de EER verwerkt.
10. Aanpassen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 3 mei 2022. Joeroké hee het recht de inhoud van deze
privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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