Wie zijn we
Wij zijn J&J Restauratie. Een timmerbedrijf en doehetzelf-coach bestaande uit Joost en Janou
Klanke. Ons website-adres is: http://jenjrestauratie.nl. Voor ons bedrijf hebben wij deze
wordpress website gemaakt gehost door Neostrada.
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Contactformulieren
Wanneer u ons contactformulier invult bewaren wij deze voor het beantwoorden van uw
vraag. Indien uw klant wordt bewaren wij uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Analytics
Met wie we jouw data delen
Wij delen onze data met onze webhost Neostrada. Hun privacybeleid kunt u vinden op
https://www.neostrada.nl/privacy-verklaring.html.
Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor
altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om
een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens

die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van
je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband
met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid
worden.
Jouw contactinformatie
Voor vragen over ons privacybeleid stuur ons een e-mail: info@jenjrestauratie.nl

