Beste relatie,
Bij Art Supplies het Gooi hechten we veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Daarom is
het belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
Dit betekent een belangrijke uitbreiding van uw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en
de beveiliging van uw gegevens, en een verbetering van de bescherming van uw persoonlijke
informatie, iets wat wij zeer serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook
verwerkt in ons nieuwe privacy beleid. In het privacy beleid leest u hoe we uw persoonlijke gegevens
verzamelen, opslaan en verwerken.

Privacyverklaring
Art Supplies het Gooi, gevestigd aan de Oostermeent-Noord 196 1274SH Huizen, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Art Supplies Het Gooi verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:
-

Achternaam
Adresgegevens
E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben
Art Supplies het Gooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Mailen van onze nieuwsbrief met aanbiedingen
4 x per jaar mailen agenda workshops
Spaarsysteem gekoppeld aan de kassa d.m.v. gebruik postcode

Google Analytics
Voor onze website maken we gebruik van Google Analystics.
Hierin kunnen we de statistieken zien. Hiervoor zijn de volgende zaken i.v.m. AVG uitgevoerd:
- Verwerkingsverklaring met Google geaccepteerd
- Delen van gegevens uitgeschakeld
- Anonimiseren van ip adressen ingeschakeld
- Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet
- Optie voor User ID’s staan uitgeschakeld
Dit betekent dat het IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor
aanvullende Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als u geen informatie meer wilt ontvangen van Art Supplies het Gooi kunt u zich op de website
uitschrijven voor de nieuwsbrief. Of neem contact met ons op.
Voor vragen of meer informatie neem gerust contact met ons op.

