
PUNTJUDITH – Privacyverklaring 

 

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe puntjudith de persoonsgegevens gebruikt die wij van u 

verzamelen wanneer u onze website gebruikt. 

 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Puntjudith verzamelt de volgende gegevens: 

 

- Persoonlijke identificatiegegevens (NAW, emailadres).  

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Puntjudith verzamelt alleen persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Dit zijn gegevens wanneer u:  

 

- Zich online registreert of een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten; 

- Zich inschrijft voor de nieuwsbrief. 

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens? 

Puntjudith verzamelt uw gegevens zodat wij: 

- Uw bestelling kunnen verwerken; 

- U kunnen e-mailen met de nieuwsbrief als u hiervoor toestemming heeft gegeven.  

 

Hoe slaan wij uw gegevens op? 

Puntjudith slaat uw gegevens veilig op bij mailchimp. Puntjudith bewaart uw emailadres tenzij u zich afmeldt voor 

de nieuwsbrief.  

 

Marketing 

Puntjudith wil u graag informatie sturen over aankomende concerten, merchandise en toekomstige releases. Als 

u akkoord bent gegaan met het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u zich later altijd weer afmelden. 

 

U heeft te allen tijde het recht om puntjudith ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor 

marketingdoeleinden. Als u niet langer wenst te worden benaderd voor marketingdoeleinden, kunt u zich 

uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

 

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming? 

Puntjudith wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van uw gegevensbeschermingsrechten.  

 

U heeft de volgende rechten:  

- Het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen; 

- Het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken; 

- Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 

- Het recht om uw gegevens door puntjudith te laten overdragen.  

 

Puntjudith maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Als u een verzoek indient, 

hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met 

ons opnemen via ons e-mailadres: info@puntjudith.nl. 

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.   

 

Cookies 

Wij verzamelen niet automatisch informatie van u via cookies of soortgelijke technologie.  

 

Privacybeleid van de webwinkel 

De puntjudith website bevat links naar de webshop via BigCartel. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op 

onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen. 

 

Wijzigingen in ons privacybeleid 

mailto:info@puntjudith.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Puntjudith houdt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit 

privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 2 mei 2021. Als puntjudith de doeleinden van de verwerking 

ingrijpend wil wijzigen en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan zal puntjudith uw eerst opnieuw 

om toestemming vragen voor de nieuwe doeleinden.  

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen 

Als u vragen hebt over het privacybeleid van puntjudith, de gegevens die wij over u verwerken, of als u uw 

rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

E-mail ons op: info@puntjudith.nl  

 

Bel ons op: +31641918520 

 

Schrijf ons op:  

Joos Banckerweg 29III 

1056ER Amsterdam 

 

 

 

 

 

 


