Privacystatement Jeweka
Persoonsgegevens
Jeweka verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen
over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Jeweka heeft uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres)
nodig om een spoedige, correcte afhandeling en eventuele nazorg van uw bestelling te kunnen garanderen.

Grondslag van de verwerking
Jeweka kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult tijdens het
registratieproces. Daarom vragen we als u zich registreert expliciet naar uw toestemming voor het gebruik
van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Jeweka is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u
invult bewaard in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Jeweka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking ,
zijnde de verzending en facturatie van de bestelde boeken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jeweka verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze 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. Jeweka blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jeweka gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies di e geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen d at deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Jeweka worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen. Jeweka behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Jeweka
Inzageverzoek
Aviolandalaan 35
4631 RV HOOGERHEIDE
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