PRIVACY BELEID
JoyRo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. JoyRo 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:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
beleid;

•

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

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;

•

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw 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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
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AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat JoyRo Cosmetics het AVGprogramma geheel heeft doorlopen. JoyRo Cosmetics verklaart hiermee dat de inspanningen
zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die JoyRo Cosmetics heeft
doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven
welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is.
Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
JoyRo Cosmetics begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig
de gegevens moeten controleren en updaten. Met het volledig doorlopen van het AVGprogramma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft JoyRo Cosmetics kennis over de
materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten
aan de wet te voldoen.
De onderdelen van de zelfverklaring door JoyRo Cosmetics zijn te vinden op de volgende
pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 22-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd
aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.
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Inventarisatie Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van geregistreerden worden door JoyRo Cosmetics verwerkt als volgt:
- Naam/voorletters/tussenvoegsel;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Facebook;
- Gegevens over gezondheid;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeenkomst tot registratie.
Uw persoonsgegevens worden door JoyRo opgeslagen ten behoeve van Privacy Beleid,
JoyRo Cosmetics, d.d. 3 juni 2018
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Inventarisatie Doelbinding
Voor de inventarisatie van de vormen van doelbinding binnen de onderneming hebben wij
onderstaand schema gemaakt:
Klant Persoonsgegevens:
- NAWTE.
- Grondslag: Opdracht, → Grondslag is een reden op basis waarvan je de persoonsgegevens
mag verwerken.
- Verwerkingen: Administratie, bevestiging.
- Verwerkt door: Afdeling administratie.
- Bewaartermijn: Gedurende de looptijd.

Digitale direct marketing (E-mail, Facebook, LinkedIn, SMS etc.)
- Persoonsgegevens: NAWTE.
- Grondslag: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van info of inschrijven van een
nieuwsbrief.
- Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie
en/of producten/diensten.
- Verwerkt door: JoyRo Cosmetics.
- Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de
organisatie of haar diensten/producten.
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Privacy Beleid vindbaar, verwijzing in documenten
De privacy beleid van de organisatie moet voor iedereen waarvan je persoonsgegevens
verwerkt vindbaar zijn. Het eenvoudigste is om deze op de website van de organisatie te
zetten en op elke pagina (onderaan) een link hier naartoe te leggen. Beschrijf hieronder kort
uw situatie:
- Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.
In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een
verwijzing staan naar de privacy beleid.
- Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten (brieven, overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy beleid op de
website van de organisatie.

Werken met verwerkersovereenkomst
Als organisatie mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij welke ten
behoeve van jou persoonsgegevens verwerkt zonder een verwerkersovereenkomst. In een
verwerkersovereenkomst spreek je af wat de ander met de gegevens mag doen én ook
vooral wat niet.
- Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen.

Toegangsbeveiliging
Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien
en bewerken, moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met
een gebruikersnaam. Zo kun je een PC voorzien van een wachtwoord. Zorg er dus voor dat je
altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van
jouw organisatie kunt inzien of bewerken.
- Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van
minimaal een wachtwoord.

Privacy Beleid, JoyRo Cosmetics d.d. 22 mei 2018

5 van 8

Software en antivirus software up-to-date
Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door
het aanzetten van het automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg
ook voor goede antivirussoftware. Zorg ervoor dat alle software ingesteld is op het
automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Beschrijf hieronder kort uw situatie:
- Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers
met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem
ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Opslaan alleen binnen de EU
Binnen de EU:
- Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Data back-up
Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up

Geautoriseerde medewerkers
In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de
persoonsgegevens van de organisatie.

Vernietigen persoonsgegevens
Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst
op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
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Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid
Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct marketing.
Bij minderjarigheid (jonger dan 16 jaar):
- Wij als organisatie verklaren dat wij alleen online persoonsgegevens van minderjarigen
verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media als daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Papieren documenten en beveiliging
Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan,
opgeslagen achter slot en grendel.

Datalekken
Binnen de organisatie is bekend wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld
moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en
documenteren.
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Ondertekening
Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@joyro.nl

Met het inzenden van dit stappenplan verklaar ik hierbij dat ik naar eer en geweten dit
stappenplan heb ingevuld namens de organisatie.
Aldus verklaard door:
Naam organisatie: JoyRo Cosmetics
Naam persoon: Ruby Mussendijk
Plaats: Rotterdam
Datum: 22 mei 2018
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