
Privacyverklaring                          

Het bedrijf Ilse Jöbses, gevestigd te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Handelskade 12 c

5211 TH Den Bosch

tel 06 4742 9996

contact@ilsejobses.nl

Ilse Jöbses is eigenaar en derhalve “Functionaris Gegevensbescherming” van Ijó 

Webdesign, onderdeel van Ilse Jöbses. 

Persoonsgegevens die Ilse Jöbses verwerkt

Ilse Jöbses verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar  

diensten en goederen en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. De 

navolgende gegevens worden door Ilse Jöbses verwerkt:

Voor- en achternaam,  geslacht,  adresgegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, e-

mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ijó webdesign, Ilse Jöbses,  beheert ook gegevens en codes om in te kunnen loggen 

bij de provider van uw website. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken

Ilse Jöbses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om goederen of diensten aan u te leveren

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit 

te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

• Verzenden van een nieuwsbrief 

• Voor het toezenden van facturen en gegevens m.b.t. uw website

• Ilse Jöbses verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is,

zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.



Geautomatiseerde besluitvorming

Ilse Jöbses neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat

daar een mens tussen zit. Ilse Jöbses gebruikt Thunderbird, Word Press, zonnet.nl 

(Tele 2), Telfort, Webreus.nl,  What's App, e-mailprogramma van smartphone LG K8 

(model LG-K350n) voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ilse Jöbses, maar niet langer 

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ze op grond van een wettelijke 

regeling uw gegevens langer moet bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ilse Jöbses geeft / verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ilse Jöbses gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ilse Jöbses neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het 

idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via contact@ilsejobses.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Via de eigenaresse van Ilse Jöbses, Ilse Jöbses, kunt u een verzoek indienen om uw  

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ilse Jöbses 

zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover

informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Ilse Jöbses uw persoonsgegevens 

verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden



gericht aan de eigenaresse van Ilse Jöbses via contact@ilsejobses.nl of 

telefoonnummer 06 4742 9996

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

van Ilse Jöbses bekend gemaakt, zie www.ilsejobses.nl 

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Ilse Jöbses draagt geen 

verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens 

op sites van andere partijen. 
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