Privacyverklaring
Artforalways is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Iedereen die de website bezoekt of een bestelling plaatst gaat akkoord met deze
Privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:
www.artforalways.nl
infoartforalways@gmail.com
KvK-nummer: 82175837
BTW-nummer: NL003650410B89
Anna Wonder is de eigenaar van Artforalways.

Persoonsgegevens die Artforalways verwerkt:
Artforalways verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het bezoeken van
de website, het bestellen bij de webshop en/of, omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Artforalways verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer
Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Heb je als ouder of
voogd hier vragen of opmerkingen over, mail dan infoartforalways@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Artforalways
persoonsgegevens verwerkt:
•
•
•
•

Het afhandelen van jouw betaling
Je te informeren over wijzigingen van onze producten en leveringen
Het verzenden van je pakket(en)
Artforalways analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en leveringen af te stemmen op jouw
voorkeuren.
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Reacties plaatsen op onze website:
Als je een reactie plaatst op Artforalways word je gevraagd je naam en e-mailadres in te
vullen. Je e-mailadres is enkel zichtbaar voor Anna Wonder. Je naam is zichtbaar voor
bezoekers/lezers en voor Anna Wonder.

Cookies:
Artforalways maakt gebruik van Analytische Cookies De geanonimiseerde IP-adressen zijn
hiervoor uitgeschakeld en dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten is
ook uitgeschakeld. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
Verder gebruiken wij functionele cookies om de website beter te laten functioneren, omdat
Artforalways video’s via YouTube op de website heeft staan; moet de bezoeker de
aangegeven cookies accepteren. Voor de andere twee genoemde cookies is geen
toestemming nodig, dit mag een bedrijf wettelijk instellen op de website.

Hoe lang Artforalways persoonsgegevens bewaren:
Artforalways bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Artforalways verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is, als jij ermee akkoord
gaat of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Artforalways neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Algemene informatie:
Artforalways is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals
weergeven in deze privacyverklaring. Anna Wonder is de Functionaris Gegevensbescherming
van Artforalways. Anna Wonder is the bereiken via infoartforalways@gmail.com
Deze privacyverklaring kan elk moment veranderd worden door Artforalways als dit wettelijk
verplicht is.
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