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Privacy Statement JSKS.nl 
Deze privacyverklaring heeft als doel transparantie te bieden over welke persoonsgegevens JSKS  
verzamelt bij een bezoek aan de website www.JSKS.nl (hierna “de website”), hoe JSKS met deze 
eventuele gegevens omgaat en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.  
 
JSKS verzamelt via de website geen persoonsgegevens. Er zijn geen contactformulieren of velden waar 
u uw gegevens kunt achterlaten.  
 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op JSKS.nl. Deze privacyverklaring is niet van 
toepassing op de webapplicaties van JSKS. In de webapplicaties van JSKS zijn de individuele 
privacyverklaringen te downloaden die van toepassing zijn op de betreffende webapplicaties. Indien 
u geen toegang heeft tot de webapplicatie maar u wenst wel kennis te nemen van dat privacy 
statement dan kunt u altijd om een exemplaar verzoeken door met ons via onderstaande 
contactgegevens contact te zoeken. 
 
Wie zijn wij? 
 
De website wordt ontwikkeld en beheerd door: 
JSKS Holding B.V. 
Pesetastraat 46 
2991 XT Barendrecht 
T: 0186 76 90 41 
Email: info@JSKS.nl 
 
Cookies 
JSKS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw 
computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie 
opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te 
herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.  
 
Er bestaan verschillende soorten cookies. JSKS maakt gebruik van de volgende cookies:  
 

• We gebruiken technische cookies om onze website correct te laten functioneren. Deze technische 
cookies zijn enkel nodig om onze website goed te laten werken.  

• We gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. 

• We gebruiken analytische cookies voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. 
De informatie wordt eerst anoniem gemaakt en dient enkel voor statistische doeleinden.  
 
Cookies weigeren  
Wilt u geen cookies van derden accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. 
In de handleiding van uw browser kunt u lezen hoe u dat kunt doen. 
 
Welke maatregelen treft JSKS qua beveiliging van de website? 
JSKS hanteert verschillende maatregelen om de ter beveiliging van de website. Zo is de website onder 
meer via HTTPS versleuteld en wordt de website opgeslagen in een beveiligde omgeving met een 
toegangsbeleid.  
 
Naast voornoemde maatregelen wordt ook binnen JSKS een informatiebeveiligingsbeleid gehanteerd. 
Zo zijn er bijvoorbeeld regels en procedures geïmplementeerd waaraan medewerkers zich dienen te 
houden bij de omgang met persoonsgegevens.  
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Wijzigingen  
JSKS behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit 
privacy statement. JSKS past regelmatig dit privacy statement aan. Deze wijzigingen zullen direct na 
publicatie ervan van kracht zijn. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op de website. 


