
Privacy verklaring. 
 
Twiskcrea vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Twiskcrea registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Al de door u verstrekte 
informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven. 
 

Bedrijfsgegevens 
 
Dit is de website van Twiskcrea 
Eigenaresse J.C.A. Wagemaker 
Ons adres en postadres is Dorpsweg 163 1676 GK Twisk 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-14630769 
Ons inschrijvingsnummer bij de KvK is 63791196 
Ons B.T.W nummer is NL 187864664B01 
 
Waarom Twiskcrea uw gegevens nodig heeft. 
 
Twiskcrea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om uw schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u 
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens gebruiken we uw gegevens om u te benaderen voor bv het plannen van een workshop of het annuleren hiervan of voor het verwerken van 
een bestelling. 
 
Hoelang worden uw gegevens bewaart? 
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk. Dit betekent tot 1 jaar na uw laatste aankoop of workshop. 
Voor de belastingdienst zijn we verplicht uw ordergegevens 7 jaar te bewaren na uw laatste order. 
 
Informatie over de ontvangers van uw gegevens. 
 
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een 
beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt 
bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding - 
Op de facebookpagina van Twiskcrea heeft u door het liken van de pagina uw persoonsgegevens (naam gebruiker) gegeven. Ook door gebruik van messenger zijn uw gegevens zichtbaar voor zover 
deze niet in uw privé  instellingen zijn afgeschermd. 

Cookies en websitegebruik 

De webdiensten van Twiskcrea gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en 
onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de 

wijze waarop mijn website op jou scherm verschijnt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar twiskcrea@gmail.com. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik u om in deze kopie 
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burger-servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Twiskcrea zal zo 
snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging 

Twiskcrea neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via 
Twiskcrea@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


