
JADOEN                              privacyverklaring                              
  
 
Handelsnaam: Jadoen  
Bezoekadres: Kloosterweg 1, 6412CN Heerlen  
Telefoonnummers: +31 (6)54338959  
KvK-nummer 51921383 
Internetadres: www.jadoen.com  
E-mailadres doenja@jadoen.com  
Werkzaamheden: advieswerkzaamheden, organisatiewerkzaamheden en ontwerpwerkzaamheden.  
Daarnaast: houden van toezicht op bestuur en/of directie / behandelen van officiële klachten over organisaties. 
 
Privacy verklaring 
Jadoen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft  
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze opdrachten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  
Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers.  
Jadoen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
- Foto’s van onze dienstverlening kunnen gebruikt worden om (derden) een goed beeld van de dienstverlening te geven. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
- Jadoen verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens t.b.v. onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Jadoen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Jadoen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
De bewaartermijnen verschillen afhankelijk van de opdracht. Na afloop van de opdracht worden uw gegevens niet langer dan 5 jaar bewaard,  
tenzij er een (andere) wettelijke verplichting geldt. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Jadoen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.  
Bijvoorbeeld in het kader van opdrachten of een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw  
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en  
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jadoen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De website van Jadoen kent enkele standaard geanonimiseerde cookies (van leverancier Jimdo) om het websitegebruik te kunnen monitoren.  
Jadoen gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Jadoen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen  
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via doenja@jadoen.com. 
 
Klachten  
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Feedback 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Jadoen, dan kunt u contact met ons opnemen.  
Wij informeren u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.  
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling,  
dan zien wij die graag tegenmoet op doenja@jadoen.com. 


