Laatst bijgewerkt : 3 maart 2021

Privacyverklaring
JosIe-Q is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
JosIe-Q is gevestigd aan :

Roerzicht 33, 6041 XW Roermond.

Website:

www.josie-q.nl

KVK nummer :

76853764

Contactpersoon:

Stephanie Gribling

Persoonlijke gegevens
Josie-Q verwerkt jouw persoonlijke gegevens. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik
van onze diensten je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij
raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Verzamelen, doel en verwerking van gegevens
Bij gebruik van de website kun je, wanneer je contact opneemt met Josie-Q, ervoor kiezen
het contactformulier in te vullen of rechtstreeks een bericht te sturen naar info@josie-q.nl.
Bij gebruik van het online contactformulier op www.josie-q.nl vragen wij je jouw e-mailadres
en voornaam en achternaam en eventueel je telefoonnummer in te voeren.
Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor/om :
-

toezending van informatie die is aangevraagd
persoonlijk te kunnen reageren op jouw bericht/vraag
je op de hoogte te houden middels nieuwsbrieven/mailing van JosIe-Q

In het geval van het gebruik maken van betaalde diensten zullen worden verwerkt:
-

voor-en achternaam
e-mailadres
adresgegevens
telefoonnummer
geboortedatum
betaalgegevens (bankrekeningnummer).

Deze gegevens worden gebruikt :
-

om een passend aanbod / overeenkomsten te kunnen opstellen
je persoonlijk te kunnen bellen of mailen, wanneer dit nodig is om onze diensten te
kunnen aanbieden/uitvoeren
we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.
om facturen op te kunnen maken en toe te sturen.
om post te kunnen toesturen
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Bij het sturen van een email naar info@josie-q.nl zullen, indien opgegeven, bovenstaande
gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Overige
persoonsgegevens zullen worden verwijderd.
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens
gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan
derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de
bezoeker ze heeft achtergelaten.
JosIe-Q slaat gegevens op in Google Drive en maakt gebruik van de diensten van Hostnet en
Calendly.
Josie-Q bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.
Websites derden
De website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein JOSIEQ.nl - Josie-Q is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met
persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites verder gebruik te
maken.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij wijzen je erop dat je het recht hebt om je persoonsgegevens die worden gebruikt in te
zien. Je hebt tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen
of over te dragen aan derden. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. Gelieve je
verzoek te sturen naar info@josie-q.nl of bovengenoemd adres. Er zal dan contact met je
worden opgenomen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of
doorsturen van jouw gegevens door jou persoonlijk is gedaan.
Minderjarigen
De website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van
websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of
voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar.
Wijzigingen Privacyverklaring
Josie-Q behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
De meest recente wijzigingsdatum van de privacyverklaring zal altijd vermeld worden. Het is
raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen , zodat je van deze wijzigingen op
de hoogte blijft.
Contactgegevens
Heb je vragen? Of heb je een aanvulling voor deze privacyverklaring? Laat het weten via het
contactformulier op https://www.josie-q.nl/contact/ of stuur een bericht naar info@josie-q.nl
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