
Privacy Statement Evice Creatief 
Evice Creatief vindt het belangrijk om de gegevens die je aan ons verstrekt goed te 
beschermen. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd en daarmee ook jouw privacy. 

In dit privacy statement informeren wij je over welke persoonsgegevens wij van jou 
verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.  
 
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met Evice Creatief. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking? 

Evice Creatief,  E. te Kloese 
Mijn webwinkel (verwerkersovereenkomst is op verzoek in te zien) 

Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast?  

Wanneer je via mail, onze website of andere communicatiekanalen met ons contact hebt, 
leggen wij persoonsgegevens van jou vast. Dit gebeurt wanneer je informatie aanvraagt, 
inschrijft voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst.  
 
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?  

Evice Creatief kan persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken zoals je naam, 
adres, telefoonnummer, emailadres, interesses in producten en gegevens die nodig zijn om 
de vraag / bestelling in behandeling te nemen.  

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden 

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is.  Hieronder zie je 
de wettelijke grondslagen op basis waarvan Evice Creatief jouw persoonsgegevens 
verwerkt: 

- het accepteren van je vraag over een product 
- het verwerken en leveren van je bestelling 
- om je vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, 

chat, of andere sociale media; 
- het behandelen van klachten of geschillen; 

Sociale Media 

Evice Creatief is actief op diverse sociale media. Persoonsgegevens zullen nooit worden 
vrijgegeven op deze kanalen. Toegezonden beeldmateriaal wordt alleen geplaatst met 
schriftelijke toestemming van de eigenaar van de beelden.  

Recht op inzage, rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens  



Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Je kan deze daarom bij ons opvragen 
via het contactformulier op de website of per email. 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Om je vraag te beantwoorden of je bestelling uit te voeren worden je gegevens verwerkt 
door E. te Kloese (Evice Creatief) en Mijn webwinkel voor het verwerken van de orders in 
dit systeem. 

Hoe veilig zijn jouw gegevens bij Evice Creatief 

Evice Creatief heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking.  Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens op een server in een beveiligde 
omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de 
gegevens door onbevoegden binnen en buiten Evice Creatief.  

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om de vraag te behandelen of de 
bestelling te verwerken. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om 
persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals bijvoorbeeld voor de 
belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt. 

Vragen over privacy binnen Evice Creatief?  

Heb je vragen over de privacy binnen Evice Creatief, neem contact op via het 
contactformulier op de website of via e-mail.  

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 


