Privacyverklaring Jeroen Clausman Webdesign
Jeroen Clausman Webdesign (JCW) is een eenmansbedrijf dat websites maakt. Daarnaast
verzorgt het fotorapportages en grafische vormgeving.
Eigenaaar is Jeroen Clausman.
Jeroen Clausman Webdesign is gevestigd in Utrecht
Adres: Albert van Dalsumlaan 257; 3584HE Utrecht
Telefoon 06-41627456
Email: jeroen.clausman@gmail.com
Nummer Kamer van Koophandel: 0254527

Welke privacygevoelige gegevens worden door JCW verzameld en
bewaard?
•
•

Contactgegevens van klanten
Meestal een telefoonnummer en een emailadres, soms ook een woonadres.
Inlogcodes
gebruikersnamen en wachtwoorden van FTP-accounts, klantenlogins bij hostingbedrijven, Inlogcodes voor het CMS van de website.Van websites waar ik een mailprogramma heb geïmplementeerd, zoals Mailchimp of LaPosta bewaar ik ook
daarvan de inlogcodes. Verder heb ik toegang tot de Google Analytics trackinggevens van mijn klanten voor wie ik Google Analytics geïmplementeerd hebben in
hun website.

Waarom worden de gegevens verzameld en bewaard?
De contactgegevens worden bewaard om contact te kunnen onderhouden met de klanten. De Inlogcodes zijn nodig om websites te kunnen maken en onderhouden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard. Het gebeurt regelmatig
dat er na jaren gevraagd wordt om aanpassingen van een website. Vaak heeft de klant zelf
niet meer de inlogcodes. Om die aanpassingen te maken zijn die codes meestal wel nodig.

Waar worden de gegevens bewaard?
De emailadressen van klanten worden in principe automatisch opgeslagen op mijn Gmailaccount. De overige contactgegevens bewaar ik in mijn Apple adresboek.
Van de inloggegevens die ik van klanten krijg bewaar ik in Gmail de mail waarin de codes
aan mij worden verstrekt en verder bewaar ik ze in Dreamweaver.

Hoe worden de gegevens beschermd?
Mijn Gmail-account is beschermd door een wachtwoord. Mijn adresboek is toegankelijk
via mijn computer, via mijn iPad en mij iPhone. Deze zijn allen met een wachtwoord beschermd. Dreamweaver is toegankelijk via mijn computer. Ook mijn computer is met een
wachtwoord beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens op websites van klanten
Doordat ik beschik over de toegangscodes van de websites die ik maak, heb ik in principe
ook toegang alle persoonsgegevens die op de website van mijn klanten staan.

Meestal gaat het om email-adreslijsten voor mailprogramma’s.
Meestal is het niet nodig dat ik die gegevens inzie. in de gevallen dat het toch nodig is om
bijvoorbeeld een websiteprobleem op te lossen ben ik gebonden aan geheimhoudings plicht over die gegevens. Verder zal ik deze gegevens nooit op enigerlei wijze gebruiken of doorgeven aan derden.

Inzage en Verwijderen persoonsgegevens
Personen van wie ik persoonsgevoelige informatie heb, hebben het recht te weten welke
gegevens ik van hen heb, en het recht mij te vragen die gegevens te verwijderen.
Ik ben verplicht aan die verzoeken te voldoen.

Tracking
Mijn website registreert gegevens over websitebezoek, maar doet dat zo dat het websitebezoek niet tot personen te herleiden is.

