Privacyverklaring Thea Reedeker; illustraties en meer.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze
website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Thea Reedeker. U dient zich ervan bewust te
zijn dat Thea Reedeker niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Thea Reedeker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Waarvoor gebruiken wij de door ons verzamelde gegevens?
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst of bestelling uit te kunnen voeren of een nieuwsbrief te
kunnen versturen. Ook kunt u zich registreren als terugkerende klant. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde server van Thea Reedeker of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Welke soort gegevens worden door Thea Reedeker verwerkt?
·

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

·

E-mailadressen

·

Telefoonnummers

·

Foto’s

·

IP-adressen

·

Persoonlijke informatie m.b.t. het maken van persoonlijke illustraties, geboortekaartjes en dergelijke

·

Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Persoonlijke illustraties
Voor het vervaardigen van persoonlijke illustraties, zoals bijvoorbeeld geboortekaartjes ontvangen wij door
u verstrekte gegevens, afbeeldingen of foto’s. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het door u
bestelde artikel.
Promotie
Indien we uw product willen gebruiken voor promotie op social media of als voorbeeld op de website,
vragen we vooraf toestemming. Wilt u dat een artikel verwijderd wordt? Dan kunt u contact opnemen via
het e-mailadres onderaan deze privacyverklaring en dan zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek
inwilligen.
Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in
een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw
hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw
browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je
browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave
opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij"
selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies
verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen.
Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in
zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten
behoeve van onze webwinkel namelijk:
·
Antagonist : Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht
worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Antagonist. Antagonist zorgt voor een
beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te
beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard
gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding
·
Facebook: Wanneer u Thea Reedeker volgt (liked) op Facebook, zijn die persoonlijke gegevens
zichtbaar, welke u wilt dat zichtbaar zijn voor Thea Reedeker. Om dit aan te passen verwijs ik u door naar de
betreffende webapplicatie. Dit geldt ook voor Instagram en Pinterest.
·
Whatsapp: indien u contact zoekt via Whatsapp zijn die persoonlijke gegevens zichtbaar, welke u wilt
dat zichtbaar zijn voor Thea Reedeker. Om dit aan te passen verwijs ik u door naar de betreffende
applicatie.
·
Mollie: Wanneer u kiest voor een IDeal-betaling wordt er gebruik gemaakt van de webapplicatie van
Mollie. U kunt hier doorklikken naar de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bewaren van persoonsgegevens.
Bewaartermijn
·

Ordergegevens blijven bewaard tot 7 jaar na het plaatsen van de order.

·
Foto’s of andere afbeeldingen voor persoonlijke producten worden tot maximaal 1 jaar bewaard na het
toezenden.
·

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het laatste contact.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Thea Reedeker of die van een derde partij (Wordpress). Wij
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Ook heb u het recht om de gegevens in leesbare vorm
opgestuurd te krijgen. U kunt uw verzoek richten aan info@theareedeker.nl. We zullen uw verzoek binnen 4
weken verwerken. U kunt ook gebruik maken van onderstaande opties.
·

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief:

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
·

Aanpassen/uitschrijven communicatie:

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.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke
informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen
of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders
kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u ook contact
met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
·

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is
echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Autoriteit persoonsgegevens
U heeft het recht om online een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen wij
van harte dat dit niet nodig is en kunt u ook eerst contact met ons opnemen om uw klacht kenbaar te

maken. Wij zullen er onze uiterste best voor doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u
desondanks van mening bent dat Thea Reedeker uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet
tevreden bent met de reactie van Thea Reedeker op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te
doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid,
kunt u contact met ons opnemen:
Thea Reedeker; illustraties en meer
Klipper 22
3904SM Veenendaal
0625135742/0318550081
info@theareedeker.nl
Wie zijn we
Ons website-adres is: https://theareedeker.nl.

