PRIVACY VERKLARING - EUROPESE PRIVACYVERORDENING 2018
Algemene informatie
Arty-Shock, een handelsnaam van studio Pietje Preces bv, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 33292049 gebruikt uw gegevens met als
rechtsgrond ‘Uitvoering van overeenkomst’.
Dit betekent dat wij slechts uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de bestelling die u bij ons geplaatst heeft.
Wij gebruiken uw gegevens om uw product toe te zenden en in een enkel geval gebruiken wij uw bankrekening nummer om u een
[deel] betaling retour te doen. Indien wij niet over uw (volledige) juiste gegevens beschikken is het voor ons niet mogelijk uw bestelling in
behandeling te nemen en toe te zenden.
Doelbinding
Wij bewaren uw gegevens maximaal zeven jaar wegens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst administratie [facturen] zeven jaar te
bewaren. Uw naam en e-mailadres slaan wij op - indien en- zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.
U kunt te allen tijde uw bestelgegevens bij ons opvragen dmv het sturen van een mail naar info@arty-shock.nl. Indien nodig heeft u het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Als u dit wenst wissen wij al uw bij ons bekende gevevens. We zullen aan uw verzoek binnen een week gehoor geven. U kunt dit doen door
een mail te sturen naar info@arty-shock.nl
Andere ontvangers van uw persoonsgegevens
Om uw bestelling te kunnen voltooien delen wij uw naw gegevens met onze leverancier en transporteurs. Deze leverancier en transporteur
zijn bedrijven in Nederland. Indien gewenst zorgen wij dat uw gegevens bij de leveranciers gewist worden. We zullen aan uw verzoek binnen
een maand gehoor geven. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@arty-shock.nl. Geeft u hierbij aub aan dat het gaat om het
wissen van uw gegevens bij onze leveranciers.
----PRIVACY STATEMENT - EUROPEAN PRIVACY LAW 2018
Overall information
Arty-Shock, is a trademark of studio Pietje Preces bv, known in the Chamber of Commerce under nummer 33292049 uses your information
on the grounds of Performance of contract [‘Uitvoering van overeenkomst’].
This means that we will only use your information to make sure that we can deliver the order you have placed with us. We will use your
adress to sent you your product and in some occasions we will have to use your bank account number to give you a refund. If we do not have
your personal data we are not able to sent you your order.
Purpose limitation
We will digitally store your personal data for seven years due to the fact that we are legally obliged to keep our administration for tax reasons.
Your name and e-mail adress will only be kept in our digitale files as long as - and if- you are subscribed to our newsletter.
At any time you can ask us for your data by sending us an e-mail to info@arty-shock.nl. If required you have the right to sent a complaint to
the ‘personal data authorities ‘ through their website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
At your request we will delete all your personal data in our files. Simply sent us an e-mail at info@arty-shock.nl. We will meet your request
within a week.
Third parties
In order to process your order we will sent your adress to our manufacturer and the shipping companies. All of these companies are in the
Netherlands Europe.
At your request we will ask our manufacturer and shipping company to delete your personal data they mayhave in their files. Simply sent us
an e-mail at info@arty-shock.nl and make sure you tell us you wish to delete your data from the third parties.
We will make sure this is done within a month.
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