Privacyverklaring
Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je
gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.
01. Olifantenpaadje
Olifantenpaadje is een bedrijf dat online shops voor de culturele sector ontwikkelt, verkoopt
en beheert. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Olifantenpaadje verzameld worden.
Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom
jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Olifantenpaadje,
neem dan gerust contact op!
Olifantenpaadje.nl | info@Olifantenpaadje.nl | KVK Nr. 56949103
Olifantenpaadje is een parttime tweepersoons onderneming, welke wordt gedreven door
Rachid Agoussal en Resi Baeten.
02. Welke persoonsgegevens verwerkt Olifantenpaadje?
● E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over de
afgenomen producten toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via
nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij Olifantenpaadje.
Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.
● Naam en adresgegevens
Je bedrijfsnaam en naam worden opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een
nummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van
facturen, om contact op te nemen of om langs te komen wanneer dat wenselijk is.
03. Ontvangers
De gegevens die Olifantenpaadje ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
● Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de
daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
● Gmail
De e-mail van Olifantenpaadje wordt gehost bij Gmail (Google). Als jij contact opneemt via
e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Gmail. Voor het
gebruik van het mailprogramma van Google is een verwerkersovereenkomt gesloten. Meer
informatie over gegevensverwerking door Google vind je in de Privacy Policy van Google.

04. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Olifantenpaadje, maar nooit langer
dan noodzakelijk, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer
moeten bewaren.
05. Beveiliging
Olifantenpaadje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder
genoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Olifantenpaadje of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en op de laptops en de mobiele
telefoons van de twee medewerkers van Olifantenpaadje, die voorzien zijn van het nieuwste
OSX en IOS besturingssystemen.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot
alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website van Olifantenpaadje privé is. Je herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Olifantenpaadje ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra
hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
06. Jouw rechten
● Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Olifantenpaadje
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met Olifantenpaadje. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
● Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Olifantenpaadje.
● Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Olifantenpaadje opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
Olifantenpaadje al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
● Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Olifantenpaadje vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
● Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Olifantenpaadje niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
● Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Olifantenpaadje jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
07. Plichten
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.We zullen je gegevens alleen met
anderen delen voor het voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Een
politieverordening kan ons bijvoorbeeld verplichten om jouw gegevens met de politie te
delen.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@Olifantenpaadje.nl

