Privacy statement
Wij van Pet on Paper respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Echter, om onze diensten
te kunnen leveren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke
gegevens wij gebruiken en hoe wij met deze gegevens omgaan. Deze privacy statement is van
toepassing op onze website www.petonpaper.com (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden
(de “Diensten”). Alle persoonsgegevens behandelen wij conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).
Contactgegevens
Vestigingsadres
KvK nummer
Btw-nummer
e-mailadres

Amsteldijk 79
1074 JA Amsterdam
74625748
NL859973153B01
info@petonpaper.com

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het
begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Toestemming
Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website
bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw
gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben
wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en Pet on Paper uit te voeren. Als u ervoor
kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij uw bestellingen niet verwerken en leveren.
Verder zullen wij uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk
verplicht zijn.
De gegevens die wij verwerken
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
•
•
•
•

uw naam
uw adresgegevens
uw e-mailadres
uw betaalgegevens

Daarnaast verzamelen wij enkele informatie die niet persoonlijk van aard is, zoals:
•
•
•

de browser die u gebruikt
uw serviceprovider
uw besturingssysteem

Social media

Als u gebruik maakt van social media functies op onze Website, is het mogelijk dat de
leverancier van de betreffende social media, ons informatie stuurt. Hier kan het bijvoorbeeld
gaan om uw naam, profielafbeelding, vriendenlijsten en andere informatie die u ter
beschikking heeft gesteld. Indien u dit niet wil, dient u de privacy-instellingen op uw socialmedia accounts aan te passen.
Bestellingen
Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig.
Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de
bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere
garantie.
Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doelen
die wij eerder hebben omschreven.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Uw rechten
De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. Uw heeft de volgende rechten met
betrekking tot deze gegevens:
•
•
•
•
•
•

u mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
u mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek –
ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw
gegevens onrechtmatig verwerken;
u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment
dat u de toestemming intrekt zullen wij geen gegevens van u meer verwerken.

Mocht u nog andere vragen hebben over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, dan
kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@petonpaper.com

