
Privacybeleid JADOE geschenkenmakers 
 

JADOE geschenkenmakers (hierna JADOE) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die we verwerken als je onze diensten 
koopt of gebruikt, onze website of Social media kanalen bezoekt of op een andere manier contact 
met ons hebt. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. JADOE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 

§ Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid; 

§ Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

§ Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens; 

§ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

§ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

§ Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 

Als JADOE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij 
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt (hebt). 

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die 
je afneemt: 

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door JADOE verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 

§ Administratieve doeleinde; 
§ Communicatie over de offerte, de opdracht en/of uitnodigingen; 
§ Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JADOE de volgende persoonsgegevens van je vragen: 
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-
mailadres. 



Jouw persoonsgegevens worden door JADOE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 

2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door JADOE verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 

§ Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JADOE de volgende persoonsgegevens van je vragen: 
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) e-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden door JADOE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent. 

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde 
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door JADOE verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en): 

§ Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of 
via koppeling op LinkedIn. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JADOE de volgende persoonsgegevens van je vragen: 
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden door JADOE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode dat je wordt gezien als prospect en/of geïnteresseerde. 

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
De persoonsgegevens van (ex-)medewerkers gebruiken we om bijvoorbeeld het salaris te betalen. In 
de wet staat welke persoonsgegevens van medewerkers we mogen of moeten hebben en hoelang 
deze persoonsgegevens moeten worden bewaard. 

Bijzondere persoonsgegevens 
JADOE zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met 
betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. 

Social media 
JADOE maakt gebruik van Social media om je te inspireren en je op de hoogte te houden van de 
nieuwste trends en producten. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. 

Aan het gebruik van Social media zijn geen voorwaarden vanuit JADOE verbonden. Je gaat akkoord 
met de voorwaarden van het Social media platform. 

Als je via Social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en jouw accountnaam, 
zodat we op je bericht kunnen reageren. Wij combineren deze gegevens niet met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikking hebben. 



Verstrekking aan derden 
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij 
voor: 

§ Het beheren van opslagcapaciteit op de server; 
§ Het vastleggen van klantgegevens in een CRM-systeem; 
§ Het inpakken en verzenden van geschenken en (kerst)pakketten; 
§ Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
§ Het hosten en beheren van onze website(s); 
§ Het versturen van nieuwsbrieven. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 
jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij de door jouw verstrekte gegevens 
niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat 
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor 
geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
JADOE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor jou. 

Bewaartermijn 
JADOE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Heb je hier vragen over, dan kun je contact 
opnemen met privacy@jadoe.nl. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

§ Alle personen die namens JADOE van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan. 

§ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
§ We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 
§ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
§ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
§ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 



Cookies en andere vergelijkbare technieken 
JADOE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.  

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Rechten omtrent jouw gegevens  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het 
recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van 
jou direct aan een andere partij. Je kunt een verzoek sturen naar privacy@jadoe.nl. Wij kunnen je 
vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming 
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Hoe houden we dit privacybeleid bij? 
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We 
raden je daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als 
deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zorgen we ervoor dat ze op een duidelijke en 
opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 1.0 – mei 2018] 

Vragen 
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop JADOE met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust 
contact met ons op. We helpen je graag. 

Contactgegevens 
JADOE geschenkenmakers 
Stellingenweg 52 
8474 EB Oldeholtpade 
privacy@jadoe.nl 


