Privacybeleid van Tux Photography Shop
Algemeen







Dit is een website van Tux Photography, gedreven door dhr. Christian Tuk.
Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 61486248.
Het B.T.W.-nummer is NL181210277B01.
Deze website heeft enkel tot doel aangeboden fotografische werken aan u te tonen en het u
mogelijk maken deze aan te schaffen. Wij opereren vanzelfsprekend binnen de kaders van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens: wij beveiligen de website alsmede iedere vorm van
communicatie via deze website naar ons vermogen, behandelen mogelijk door u aan ons
verstrekte gegevens met zorg, en gebruiken deze gegevens slechts voor doeleinden in lijn met
uw bezoek aan onze website.
Hieronder specificeren wij een en ander:

1. Bij het plaatsen van een bestelling op onze website bewaren wij, indien ingevuld:









uw naam
uw straatnaam
uw huisnummer
uw postcode
uw woonplaats
uw telefoonummer
uw e-mailadres
uw eventueel ingevoerde vragen, voorkeuren en wensen

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de levering van uw bestellingen en communicatie met u,
rondom de voortang van uw bestellingen.

2. Bij een bezoek aan onze website herkent onze webserver uw domeinnaam noch uw e-mailadres. Bij
een bezoek aan onze website bewaren wij de volgende informatie:






uw naam en e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw naam en e-mailadres als u dit aan ons communiceert
de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals site-registratie

Deze informatie wordt gebruikt:



om het door u aanschaffen van onze producten mogelijk te maken
om de inhoud en prestaties van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden.

3. Deze website genereert -functionele- cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt
door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de
sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) teneinde:



uw voorkeuren te registreren
informatiesessies te registreren, zoals welke pagina’s op onze website u bezoekt, en hetgeen u
toevoegt aan uw winkelmand

4. Cookies van derden: via onze website wordt een op webverkeer-analyse gerichte cookie geplaatst
gegenereerd door Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Slechts indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, kan Google deze informatie
aan derden verschaffen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo
wordt uw IP-adres nadrukkelijk niet meegegeven.
Daarnaast bevat deze website social media buttons. Social media partijen in kwestie kunnen van cookies
gebruik maken, wanneer u van deze buttons gebruik maakt.

5. Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

6. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd als gangbare
standaarden binnen de IT-sector erkende coderingstechnologieën. Ook biedt de website immer middels
een SSL-certificaat een beveiligde verbinding ter optimale versleuteling van uw gegevens, welk u herkent
aan ondere andere de melding van een zogenaamd SSL-certificaat of https-verbinding in de adresbalk
van uw browser.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de
wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

7. Tux Photography kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet
voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens
te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te
weigeren.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die
wij van hen bijhouden, te corrigeren.
Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, of wanneer u wilt reageren op dit
Privacybeleid, gelieve u contact met ons op te nemen.
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