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Privacy statement
JAZETTI EN UW PRIVACY
Jazetti weet als geen ander de wensen van haar partners snel om te zetten in intuïtieve
en praktische softwaretoepassingen. Jazetti kan al uw concepten en wilde ideeën vertalen
naar concrete, efficiënte, intuïtieve en vooral duurzame software oplossingen. We vinden
het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en je inzicht te geven hoe
we dat doen. In deze privacy statement geven we je dan ook een heldere uitleg over welke
gegevens we verzamelen en waarom.

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Om u de best mogelijke vorm van dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij bepaalde
persoonsgegevens van u nodig. Wij hanteren daarbij de volgende beginselen:
•
•
•
•
•
•
•

De persoonsgegevens die wij van u beheren, zijn van u, niet van ons;
Alle verwerkingen van persoonsgegevens toetsen wij aan de geldende
privacywetgeving en aan onze eigen waarden;
Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk;
Wij bewaren uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en in elk geval zolang wij
dit verplicht zijn op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen;
Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om;
Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of
aan derden worden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter
bescherming van uw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT JAZETTI
Er worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt,
persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van
nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•

Contactgegevens en andere persoonsgegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren
van de afgesproken dienstverlening;
Persoonsgegevens die u aan Jazetti verstrekt in het kader van bijeenkomsten of
ingeschreven nieuwsbrieven;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
Uw surfgedrag en interesses;
Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen, zoals bedrijfswebsites
en social media platforms, zoals LinkedIn;
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•

Persoonsgegevens verkregen
Koophandel of het Kadaster.

uit

het

Handelsregister

van

de

Kamer

van

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
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 er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@jazetti.com. Wij verwijderen dan de informatie.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
De website van Jazetti maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken, accepter
je het gerbuik van cookies zoals beschreven op deze pagina. Je kunt cookies onder andere
wissen, blokkeren en beheren via je browser instellingen.
De soorten cookies die wij gebruiken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

voor
voor
voor
voor
voor

functionele doeleinden
analytische doeleinden
advertentie doeleinden
identificatie
social media deelmogelijkheden

1.voor functionele doeleinden
Dit type cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker te registreren en te
onthouden. Hiermee hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de
website makkelijker te gebruiken is.
2.voor analystische doeleinden
Dit type cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren zodat we de
functionaliteit ervan kunnen verbeteren.
3.voor advertentie doeleinden
We gebruiken dit type cookies om ons te helpen relevante advertenties op website van
derden te tonen aan mensen die mogelijk geinteresseerd zijn in onze diensten. Daarnaast
gebruiken we deze cookies om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten.
Ook kunnen we met deze cookies het aantal keer dat je een advertentie ziet beperken,
zodat je niet steeds dezelfde advertentie ziet. Als laatste wordt deze cookie gebruikt om
je te helpen je af te melden voor onze advertenties.
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4.voor identificatie en authenticatie
Dit type cookie gebruiken we onder andere om mensen te identificeren nadat zij een
interactie met onze website hebben gehad. Onder een interactie verstaan we het invullen
van een contactformulier of het klikken op een hyperlink in een email die je van ons
ontvangt. De gegevens die we bij zo een interactie registreren, worden nooit met andere
organisaties gedeeld.
5.voor social media deelmogelijkheden
Op onze website vind he buttons die het makkelijk maken om de artikelen te kunnen delen
op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen
werken door middle van stukjes code (scripts) die van deze sociale netwerken zelf
afkomstig zijn. Deze scripts plaatsen soms ook cookies. Wij hebben hier geen invloed op.

WAARVOOR GEBRUIKT JAZETTI JOUW PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een
rechtmatige grondslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
Communicatie in het kader van de dienstverlening;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
Het versturen van nieuwsbrieven;
Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Jazetti B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We verwijderen persoonsgegevens
wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk
recht geldende maximale bewaartermijn.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Jazetti B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
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goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op
via info@jazetti.com of bel ons: +31 6 46 32 45 13.
Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u, dan informeren wij
u daar zo snel mogelijk over.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
We delen persoonsgegevens niet met derden, behalve in een van de volgende
omstandigheden:
1. Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met derden wanneer je
ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
2. Voor externe verwerking – We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of
andere vertrouwde bedrijven zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken.
Met deze partijen hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten om jouw
gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
3. Om juridische redenen – Bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een
wettelijke verplichting of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.

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
Jazetti B.V. 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@jazetti.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Jazetti B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Jazetti, Hileind 23, 5502 PR Veldhoven. E-mail: info@jazetti.com

Laatste wijziging: 4 februari 2021

KLACHTEN
U hebt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van
persoonsgegevens door Jazetti B.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING
Jazetti behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of
bij te werken. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te
raadplegen.
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