PRIVACYVERKLARING JUBELSNJOY
Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens
die worden verzameld via de webshop JubelsNjoy. Deze
verklaring heeft als doel u te informeren over de manier
waarop JubelsNjoy omgaat met de persoonsgegevens
die zij via de website verkrijgt. JubelsNjoy respecteert uw
privacy en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
JubelsNjoy verkoopt geen informatie aan derden.
JubelsNjoy verzamelt niet meer gegevens dan die nodig
zijn voor de verwerking van uw bestelling.

Wie ontvangt de persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden ontvangen door:
JubelsNjoy: Hieronder valt de eigenaar; Daphne Gerritsen
VIP hosting
De ondersteunende partijen (accountant en webshop
designer) zijn verplicht de regels voor gegevens
bescherming na te leven conform de wettelijke vereisten.
JubelsNjoy is hiervoor verantwoordelijk.
Met alle partijen is een verwerkersovereenkomst.

Bedrijfsgegevens
JubelsNjoy : webshop in sieraden, kleding,
accesoires, servies.
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Hoe lang worden de gegevens bewaard?
JubelsNjoy als webshop heeft een bewaarplicht van in
ieder geval 7 jaar wat betreft verkoopadministratie.
(artikel 52 Wet Rijksbelastingen)
In het geval van een specifiek, customized item kan
mailwisseling ontstaan die tot een jaar na levering
bewaard wordt in verband met eventuele naservice.

JubelsNjoy heeft een SSL-certificaat. U kunt zich
hierdoor veilig bewegen binnen de webshop. JubelsNjoy
wordt geleid via een particulier IP-adres waarvan slechts
de eigenaar gebruik maakt. Inloggegevens zijn alleen bij
eigenaar en webshopdesigner bekend en het
wachtwoord wordt met regelmaat gewijzigd.
JubelsNjoy verplicht zich om alle mogelijke technische
bewerkingen toe te passen zodat een zo veilig mogelijk
bewerking plaats kan vinden.
Doel verzamelen persoongegevens
Uw gegevens (mailadres, verzend en/of factuuradres
en banknummer) worden uitsluitend gebruikt voor de
verwerking en verzending van uw bestelde goederen.
Het banknummer is alleen zichtbaar voor de eigenaar
van JubelsNjoy omdat de bestelling via een directe
overschrijving van het factuurbedrag wordt overgemaakt
op de bankrekening van JubelsNjoy zoals vermeld op de
factuur. Verder zullen de adresgegevens worden gebruikt
voor analyse door JubelsNjoy van het doelgroepgebied en
de ontwikkelingen hierin. Zonder persoonsgegevens kan
uw bestelling niet verwerkt worden. Mocht, in de
toekomst, JubelsNjoy gebruik willen maken van andere gegevens of informatie gaat dit via uw toestemming.
Daarbij zal de aanpassing worden beschreven in een
aangepaste privacyverklaring.
Webshopdesigner en accountant hebben toegang tot
gegevens om de webshop te onderhouden en aan te
passen of de facturen te gebruiken voor de jaarlijkse
aangifte bij de Belastingdienst.

Het recht op inzage, rectificatie of wissing van gegevens
Als u iets koopt via de webshop JubelsNjoy maakt u een
account aan. Via een eigen aangemaakt account beheert
u zelf uw gegevens.
In het geval van problemen bij het account kunt u dit via
het contactformulier van JubelsNjoy aangeven.
Het recht op vergetelheid
U heeft het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat
als u vraagt om uw gegevens te verwijderen JubelsNjoy
dit doet. U kunt dan, met benoeming reden, een verzoek
doen om de gegevens te verwijderen.
U kunt dan denken aan: een persoon, jonger dan 16 jaar,
heeft met uw gegevens een bestelling geplaatst en/of
account aangemaakt zonder uw toestemming. Of u wil
afzien van de verdere verwerking.
Het recht op klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw
persoonsgegevens heeft u het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verplichting melding datalek
JubelsNjoy heeft de verplichting, in het geval van per
ongeluk, bewust van buitenaf of door schade een
datalek te melden waarbij het aannemelijk is dat
personen geschaad kunnen worden. Een datalek moet
gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

