Privacy Statement
Artikel 1: Definities
1.1

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
Pukkiez: de gebruiker van dit privacy statement: Pukkiez, gevestigd aan De Waard 16 te
Lopikerkapel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 53937643 (onderdeel van Upwords);
Klant: de persoon die de producten van Pukkiez afneemt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pukkiez en de klant;
Website: de website www.pukkiez.nl die door Pukkiez wordt beheerd en waar de klant producten
bij Pukkiez kan bestellen. Alle websites en webshops die beheerd worden door Pukkiez vallen
onder de Privacy Policy van Pukkiez; ofwel, www.pukkiez.nl.

Artikel 2: Gegevens
2.1

Voor Pukkiez is een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. Ten aanzien van de

verwerking van gegevens handelt Pukkiez volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking
3.1

Pukkiez verwerkt persoonsgegevens van de klant. In geval van de webshop is dat:
NAW gegevens
Gegevens m.b.t. afwijkend afleveradres
Ordernummer
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Alle overige persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt.

In geval van de website (contactformulier of aanmeldformulier nieuwsbrief) is dat:
Naam
E-mailadres
Alle overige persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt.

3.2

Pukkiez verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden
Het in behandeling nemen van een vraag en/of melding van de klant;
Het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het leveren van de bestelling op het door de klant
opgegeven adres;
Het onderhouden van een klantrelatie met de klant
Om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
Om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Pukkiez en de producten die Pukkiez levert.

Artikel 4: Versturen van digitale nieuwsbrieven
4.1

Pukkiez stuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven met daarin informatie over Pukkiez en/of

over zijn producten indien de klant zich expliciet heeft aangemeld voor de ontvangst van deze
nieuwsbrieven.

4.2

In elke digitale nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, is een afmeldlink opgenomen

waarmee de klant zich kan afmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Artikel 5: Verstrekken van gegevens aan derden
5.1

Pukkiez zal de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel

5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

5.2

Het is Pukkiez toegestaan de gegevens van de klant aan een derde te verstrekken:
Indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
In het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Pukkiez;
Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
Bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

5.3

Pukkiez kan ook andere bedrijven inzetten om delen van de overeenkomst uit te voeren, zoals

een transportbedrijf. Deze ingeschakelde bedrijven hebben toegang tot bepaalde gegevens van de
klant om hun taken uit te voeren, zoals het bezorgen van de bestelling op het adres van de klant.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen.
6.1

De website maakt gebruik van een beveiligde, versleutelde verbinding via SSL.

6.2

Om inzage van gegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Pukkiez

verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde
toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van
gegevens.

Artikel 7: Corrigeren van gegevens
7.1

Op verzoek verleent Pukkiez aan de klant toegang tot alle informatie die Pukkiez van hem

bijhoudt. Verder biedt Pukkiez de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens, die Pukkiez
van hem bijhoudt, te laten corrigeren of wijzigen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of
verwijdering van zijn gegevens kan de klant contact opnemen met Pukkiez. Pukkiez zal uitsluitend
overgaan tot het verwijderen van de gegevens indien die gegevens van de klant niet meer relevant
zijn.

Artikel 8: Gebruik van cookies
8.1

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op bijvoorbeeld

een computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie
opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de website. Deze
website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies betreffen
technische cookies om de website goed te laten werken. De analytische cookies worden gezet door
Google Analytics, waarbij eventuele persoonsgegevens worden geanonimiseerd. Ook maakt deze
website gebruik van een re-CAPTCHA van Google. Hier moet u toestemming voor geven.

Artikel 9: Wijzigingen
9.1

Pukkiez behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy

statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd.
Pukkiez raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 10: Contact
10.1

Voor vragen over dit privacy statement en/of over de verwerking van persoonsgegevens door

Pukkiez kan de klant via de volgende contactgegevens contact met Pukkiez opnemen:

Pukkiez
De Waard 16
3412 LB Lopikerkapel
E-mail: info@pukkiez.nl

