De Kunstzee heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht
aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens.
De Kunstzee (KvK 34142823) levert diensten en producten aan haar klanten. De diensten zijn onder
te verdelen in de categorieën Art, Print & Web en bestaan voornamelijk uit kunst, ontwerp en voorbereiding voor drukwerk en ontwerp en realisatie van websites. Daarnaast biedt De Kunstzee diverse
diensten aan op het gebied van onderhoud van websites van klanten.
De Kunstzee verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of
producten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag
duidelijk en transparant informeren.
Gegevens die De Kunstzee van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hierboven
omschreven doeleinden en die door De Kunstzee in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voornaam en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Alle gegevens die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van websites, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden
• Alle gegevens die nodig zijn om een bestelling of aankoop goed te laten verlopen, zoals betalingsinformatie (waaronder Credit Card of PayPal gegevens)
Als u klant bent van De Kunstzee, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en
adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over klant gerelateerde
zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van De Kunstzee, verwerken wij uw
gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding
staan tot het soort dienstverlening vanuit De Kunstzee. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe service van De Kunstzee. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief,
dan kunt u dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Verder worden uw relevante gegevens verzameld zodra u een bestelling plaatst of aankoop doet bij
De Kunstzee.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld
als u zich inschrijft voor een workshop of intekent voor een product en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.
De Kunstzee vraagt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

DOELEIND EN

De Kunstzee verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt: de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt
tot:
• Het afhandelen van uw bestelling en betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
W ELK E R EGEL S GELD EN BI J D E V ERW ERKIN G VAN P ERS OONS GEGE V ENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Kunstzee gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt De Kunstzee zich het recht
voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste
stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
HOE L AN G W E GEGE V ENS BE WAR EN

De Kunstzee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is,
dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/
of vernietigd.
D ELEN ME T AND ER EN/ V ERS TR EKKIN G GEGE V ENS A AN D ERD EN

De Kunstzee verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of
vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel,
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, omdat u bijvoorbeeld via ons een dienst
wilt laten uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de hostbedrijven waar De Kunstzee
mee samenwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In alle overige gevallen vraagt De Kunstzee op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. De Kunstzee
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
W EB SIT EBE ZOEK

De Kunstzee gebruikt op haar website geen functionele en analytische cookies. Voor haar nieuwsbrieven maakt De Kunstzee gebruik van de diensten van MailChimp (zie voor hun Privacy Policy https://
mailchimp.com/legal/privacy/).
BE V EILIGIN G

De Kunstzee hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De
Kunstzee heeft passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval De Kunstzee gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader

van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via post@dekunstzee.nl.
O P T- OU T

Voor onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT- OUT in iedere e-mail af te melden
voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp.
W I JZIGIN GEN PRIVAC Y BELEID

De Kunstzee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website
kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.
U W PRIVAC Y R E CHT EN

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal De
Kunstzee dat verzoek binnen twee weken in behandeling nemen. Uw verzoek kunt u indienen via post@
dekunstzee.nl. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek een schriftelijke reactie van
ons.
VR AGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt
u contact opnemen met De Kunstzee via post@dekunstzee.nl.
R E SP ONSIBLE DIS CLO SUR E

Bij De Kunstzee vinden wij de veiligheid van uw gegevens en ons systeem erg belangrĳk. Ondanks
onze zorg voor de beveiliging van ons systeem kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in ons systeem vermoed of heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel
mogelĳk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze
systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen u daarom uw vermoeden of bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan
ons door te geven. Uw bevindingen graag zo snel mogelijk te mailen naar post@dekunstzee.nl. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw melding een schriftelijke reactie van ons.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 mei 2018 door De Kunstzee.

