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Uw privacy is voor Woodzilla Art Supplies BV van groot belang. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving 

over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:  

- Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 

- Zo min mogelijk gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 

- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 

- Benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze 

verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken; 

- Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte 

persoonsgegevens. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy verklaring leggen we uit wat 

we bij de website http://Woodzilla.work doen met de door u verstrekte informatie. Wij verzoeken u dit document goed door te 

nemen. 

Als u vragen heeft of precies wilt weten wat we van u bijhouden, neem dan contact op met Woodzilla Art Supplies BV via de 

contactgegevens onderaan deze verklaring.  

 

Registratie 

Voor enkele van onze diensten is het noodzakelijk u vooraf te registreren. U zal worden verzocht wat persoonlijke informatie te 

verstrekken, een gebruikersnaam te kiezen en een wachtwoord voor het gebruikersaccount dat we voor u aanmaken. 

Voor dit doel is zullen we uw naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres (indien dit afwijkt van de 

eerder verstrekte adresgegevens). Deze gegevens zullen bewaard blijven tot 3 maanden na het sluiten van uw account. 

Wij slaan deze informatie op zodat u bij herhaald bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen en 

om in contact met u te kunnen treden in lijn met de uitvoering van de aankoopovereenkomst, facturatie en betaling en om een 

overzicht te kunnen bijhouden van de producten en diensten die bij ons zijn afgenomen. 

 

Afhandeling van uw bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze op de correcte wijze te kunnen 

verwerken. Wij mogen dan uw persoonsgegevens verstrekken aan de bezorgdienst om de bestelling bij u te bezorgen. Ook 

krijgen we informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming en bewaren deze tot uw 

bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

 

Promotie en reclame 

Wij willen u graag informatie sturen omtrent aanbiedingen en nieuwe producten, diensten of ontwikkelingen. Dit doen we per 

post of per e-mail. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mail adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij 

bewaren deze informatie tot u het abonnement opzegt. 

U kunt bezwaar maken tegen deze communicatie. In iedere brief die u om deze reden van ons ontvang staat informatie om deze 

post niet langer te ontvangen. In nieuwsbrieven en/ of e-mails staat een afmeldlink.  

 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij omtrent het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. 

Op onze website zijn social media buttons opgenomen waarmee de beheerder van de website uw persoonsgegevens verzameld 

voor analyse. 

 

Publicatie 

Woodzilla Art Supplies publiceert op geen enkele wijze informatie van onze klanten. 

 

Informatieverstrekking aan derden 

Behalve aan bovengenoemde partijen zullen wij in geen geval uw informatie verstrekken aan overige bedrijven of organisaties 

tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden gesteld. 

 

Contactgegevens 

Woodzilla Art Supplies BV 

Billitonstraat 29 

3312 SB, Dordrecht 

KvK: 82594813 


