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Privacyverklaring 

Janey Kok is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens van Janey Kok  

www.janeykok.com 

info@janeykok.com 

0657940733 

KVK: 83400192 

 

Het verwerken van persoonsgegevens 

Janey Kok verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/ of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken  

- Voor- en achternaam  

- Adresgegevens   

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 

zoals hosting-, ftp-, controlpanel gegevens, Ip-adres & locatiegegevens 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

- Internetbrowser en apparaat type 

- Overige bedrijfsgegevens (in gevallen van eenmanszaken te herleiden naar een 

persoon)  

 

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 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 ervan 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 

een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@janeykok.com dan verwijderen wij 

deze informatie. 

 

Verwerken van persoonsgegevens 

Janey Kok verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van jouw betaling – 

- Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren – 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – 

- Janey Kok 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 

- Janey Kok verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

http://www.janeykok.com/
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Het bewaren van persoonsgegevens  

Janey Kok bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en de wettelijke verplichting deze 

gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

categorieën van persoonsgegevens:  

- Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting 

van de Belastingwet  

- Bedrijfsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting 

van de Belastingwet  

- Overig > Bewaartermijn van 3 maanden.  

 

In afhandeling van de overeenkomst (zonder uitzicht op een volgende samenwerking/ 

project), waarbij in sommige gevallen contact na oplevering opnieuw nodig is voor het 

waarborgen van kwaliteit en goede afsluiting overeenkomst. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Janey Kok verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Janey Kok blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.  

 

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 Janey Kok en heb je 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen 

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken 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@janeykok.com.  

 

Het beveiligen van persoonsgegevens 

Janey Kok neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. We hebben de verbinding tussen de server en jouw browser 

versleuteld middels een SSL certificaat, daarmee is de website beveiligd. Als jij het idee hebt 

dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of bij 

andere vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op via info@janeykok.com. 
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