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Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.
Afname van diensten
Als u een product of dienst bij ons afneemt is het onze taak om uw gegevens goed te beschermen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer opslaan, zodat wij
contact met u op kunnen nemen om afspraken te plannen, of om diensten af te leveren. Wij
gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Alle producten
en diensten zijn en blijven in eigendom van Jela en worden gebruikt ter presentatie. Deze producten
zijn onder andere opgeslagen en gepresenteerd bij Neostrada, Flickr en Facebook. Er is sprake van
portretrecht, maar tevens bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter
portfolio, social media gebruik en marketingdoeleinden, waarbij in enkele gevallen uw naam en/of
achternaam wordt genoemd. Indien u een fotoshoot afneemt bij Jela en u hier bezwaar tegen heeft,
kunt u contact opnemen met Jela middels info@ikbenjela.nl of telefonisch op 06-31212331 waarin u
kenbaar maakt dat u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen en/of gebruikt voor dergelijke
doeleinden. Jela zal dan uw gegevens verwijderen en/of niet meer gebruiken voor dergelijke
doeleinden.
Administratie
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Snelstart, welke ingevoerd worden door onze boekhouder. Wij delen uw naam, afgenomen dienst en
factuur met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart en
boekhouder zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart
en boekhouder gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.
Opslag van gegevens
Foto’s worden opgeslagen op een lokale server, welke goed beveiligd is en niet in vrije verbinding
staat met internet. Verder worden de foto’s opgeslagen bij de servers van Neostrada, Flickr en

Facebook. Verder gebruikt Jela WeTransfer om diensten en/of producten bij u aan te leveren. Deze
gegevens worden beperkt opgeslagen bij de servers van WeTransfer.
Persoonsgegevens zullen door ons nimmer aan derden worden verstrekt en worden uitsluitend
gebruikt in de administratie en levering.

Levering van diensten
Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van WeTransfer en uw e-mailadres.
Door een dienst bij ons af te nemen gaat u akkoord met de voorwaarden en geeft u ons toestemming
om uw gegevens te mogen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen.
Betaling
Wanneer u bij ons een dienst afneemt, sturen wij u een factuur. Deze ontvangt u altijd in PDF
formaat in uw e-mail. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen e-mailsysteem,
maar zullen uw gegevens vanuit onze kant goed beschermen. U logt hiervoor in bij uw eigen bank om
de betaling over te maken naar ons. U dient dus bij uw eigen bank op te vragen hoe zij met uw
digitale veiligheid omgaan.
Marketingdoeleinden
Wij zullen u nimmer een ongewenste marketingboodschap mailen. U heeft altijd (vrijblijvend)
aangegeven dat u marketingactiviteiten van ons wenst te ontvangen. Indien u deze promotionele
activiteiten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar
info@ikbenjela.nl of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheden.
Wij verwijzen u naar het AVG beleid van al onze partijen als u wilt weten hoe zij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan contact met ons op via
info@ikbenjela.nl of per telefoonnummer: 06-31212331

