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Onze gegevens
De website www.buildyourpicture.nl is van Build Your Picture. Deze website bevat (informatie
over) onze producten en diensten gericht op het maken van een gepersonaliseerde mozaïek
met bouwstenen. We zijn gevestigd op Hazenveld 65, 3402 BL te IJsselstein.
Doel van het verzamelen
We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de levering van onze producten en uitvoering
van onze diensten. We verzamelen deze gegevens voor het totale proces van ontwerp tot
levering van een gepersonaliseerde mozaïek. Dit is inclusief het gebruikmaken van het
contactformulier om vragen te beantwoorden en/of informatie uit te wisselen over de
mogelijkheden van ons projectwerk. We gebruiken deze gegevens voor accountregistratie,
maar ook bijvoorbeeld om te weten waar we het product naar toe kunnen sturen en wie we op
de hoogte kunnen houden van de status van de orderverwerking.
Daarnaast verzamelen we persoonlijke gegevens zodat je onze website kan bezoeken en de
functionaliteiten hiervan kan gebruiken. Meer informatie hierover vind je in onze cookie
verklaring.
Type gegevens
Gegevens die wij vragen zijn o.a.: voor- en achternaam, e-mailadres, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer (en bij bestelling bankrekeningnummer).
Daarnaast maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Hierdoor werkt de
website naar behoren en worden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. De
cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Via de instellingen van je
internetbrowser kun je jouw cookie-voorkeuren wijzigen.
Andere partijen
We hebben de volgende partijen met wie we samenwerken. Dit zijn Wordpress (website
template), Strato (website provider), WooCommerce (webshop Wordpress), Mollie (service
payment provider) en vervoerders (zoals PostNL).
We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de levering van
onze producten en uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. We verkopen persoonsgegevens niet door.
Duur van bewaren
We bewaren persoonsgegevens maximaal acht jaar. Dit in verband met de wettelijk norm voor
het bewaren van bedrijfsadministratie (zeven jaar) waarbij we minimaal één keer per jaar alle
persoonsgegevens analyseren die dat jaar de grens van zeven jaar bereikt hebben. Daarna
verwijderen en/of anonimiseren we de persoonsgegevens waar mogelijk.
Wil je jouw gegevens inzien? Je kan hiervoor inloggen in jouw account of een e-mail sturen
naar contact@buildyourpicture.com. Je kan ook e-mailen als je jouw persoonsgegevens wilt
verwijderen. We zullen je een bericht terugsturen welke gegevens er verwijderd of
geanonimiseerd zijn.
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