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Privacybeleid Kunstzyde
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 december 2017 

Kunstzyde is de studio van Anton Staartjes (ZZP-er) voor webdesign en 
fotografie. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kunstzyde. U 
dient zich ervan bewust te zijn dat Kunstzyde niet verantwoordelijk is 
voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Kunstzyde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. 

Het gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van Kunstzyde kan 
het zijn dat u gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers/computers van 
Kunstzyde of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet 
gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar Kunstzyde verzendt, is het 
mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt u gevraagd 
naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
beveiligde servers/computers van Kunstzyde of die van een derde partij. 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken. 
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Google Analytics
Kunstzyde is aangesloten bij Google Analytics en verzamelt via Analytics 
(anonieme) gegevens voor voor webstatistieken. Dit om een beter inzicht te 
krijgen in het functioneren van de websites. De diensten kunnen hierop 
worden afgestemd. 
Aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
- Het 'Amendement gegevensverwerking' voor dit account is 

geaccepteerd op 4 december 2017.  
- Het anonimiseren van het IP-adres door middel van een aanpassing 

van het Google Analytics Javascript. 
- Het delen van de statistieken met Google is gedeactiveerd.

Conform het gestelde in de Telecommunicatiewet (Cookiewet) is er geen 
melding ivm het gebruik van cookies (zowel de technische cookies als de 
cookies van Google Analytics).  

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, 
maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren 
of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter 
mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere 
websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw 
browser. 

 
 
Doeleinden
Kunstzyde verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden 
dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we 
van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de 
mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of 
veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
privacyverklaring te raadplegen. 
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Keuzes voor persoonsgegevens
Kunstzyde biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, 
veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op 
moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Waar van toepassing vindt u onderaan iedere mailing de 
mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten 
halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande 
contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u 
vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met Kunstzyde 
opnemen: 

Kunstzyde / Anton Staartjes Postbus 
18162 
1001 ZB Amsterdam 
telefoon: +31(0)651715348 

E-mail: antonstaartjes@mac.com

mailto:antonstaartjes@mac.com

