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Privacyverklaring        

 

ALGEMEEN 

Jesse! cc respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u aan Jesse! cc versterkt vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw 

persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 
WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

Jesse! cc, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jesse! cc, 

en/of omdat u deze zelf kenbaar maakt door contact op te nemen met Jesse! cc per post, visitekaartje, 

telefoon of e-mail of door in contact te treden met Jesse van der Kallen, eigenaar van Jesse! cc.  

Jesse! cc kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

• Uw voor- en achternaam  

• Uw bedrijfsnaam 

• Uw functie 

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer(s) 

• Uw e-mailadres(sen)  

• Uw webadres 

• Uw bankrekeningnummer 

 
WAAROM HEEFT JESSE! CC DEZE GEGEVENS NODIG?  

Jesse! cc verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten 

overeenkomst. Daarnaast verwerkt Jesse! cc gegevens om: 

• het ontstane contact te kunnen onderhouden  

• de mogelijkheid te hebben om contacten gericht te informeren 

• dienstverlening te verbeteren 

 
HOE LANG BEWAART JESSE! CC DEZE GEGEVENS? 

Jesse! cc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, dan wel 

wettelijk verplicht wordt. Gegevens worden binnen 1 jaar nadat noodzaak tot bewaren van gegevens vervalt 

verwijderd. 

 
MET WELKE ANDERE PARTIJEN WORDEN GEGEVENS GEDEELD?  

Jesse! cc verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
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Door Jesse! cc wordt samengewerkt met derden in het kader van: 

• Boekhouding en opmaken jaarrekening en jaarstukken. 

• Het onderhoud van de website. 

• Opslag van bestanden, e-mail en agenda. 

• Hosting website en e-mailverkeer. 

Met de betreffende partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten, danwel is van deze partijen op andere 

wijze zekerheid verkregen over omgang met persoonsgegevens conform AVG.  

HOE WORDEN COOKIES GEBRUIKT?  

Jesse! cc maakt gebruik van Google Analytics, eigendom van Google mbt inzicht in website-bezoeken, hiertoe 

wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres en worden cookies geplaatst. Deze gegevens die hieruit voortkomen 

zijn enkel beschikbaar voor Jesse! cc en mogen door Google niet met derden worden gedeeld, anders daar 

waar het voor hen wettelijke verplichtingen betreft.  

Deze gegevens kunnen enkel door Jesse! cc worden gebruikt voor optimalisatie van de website. 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de 
help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen: 

• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) 
bieden hiervoor veel opties. 

• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden 

• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook 
blokkeren per domein. 

 
WILT U GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 

inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@jesse-cc.nl. Jesse! cc zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op uw verzoek reageren.  

 
HOE ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 

Jesse! cc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe 

zijn onder andere de volgende maatregelen genomen: 

• Beveiliging van telefoon, en iPad met wachtwoorden en remote swipe. 

• Beveiliging van laptop, USB sticks en externe harde schijf met wachtwoorden en encryptie harde 

schijf. 

• Gebruikmaking van beveiligde WiFi-netwerken. 

• Website met een betrouwbaar SSL Certificaat.  

• Back-up op externe schijf in beveiligde kast. 

• Boekhouding wordt opgeslagen in beveiligde kast. 

• Dossiers mbt opdrachten worden opgeslagen in beveiligde kast. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u 

meer informatie wenst over de beveiliging van door Jesse! cc verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact 

met Jesse! cc op via info@jesse-cc.nl.  
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