Wanneer je een bestelling plaatst op deze website; een originele tekening of een tekening in opdracht
van mij koopt, geef je aan dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
Fannie Coenen ART with Love heeft het recht om deze voorwaarden naar eigen inzicht ten alle tijden
aan te vullen of te wijzigen.

Auteursrecht en gebruiksrecht
Alle tekeningen, notitieboekjes en wenskaarten van Fannie Coenen ART with love zijn auteursrechtelijk
beschermd. Geen van dezen mogen worden veranderd, nagemaakt of verveelvoudigd.
De gebruiksrechten bij eventueel commercieel gebruik van tekeningen worden onderling en per
product vastgesteld. Het gebruik hiervan anders dan onderling overééngekomen en zwart op wit
ondertekend in een contract is niet toegestaan.
Bij het delen van mijn tekeningen en producten op sociale media, via mail of anderszins dient mijn
gehele naam (Fannie Coenen) dan wel bedrijfsnaam (Fannie Coenen Art with Love) en website
(www.fanniecoenen.nl) vermeld te worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Fannie Coenen ART with Love behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen indien
wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.
Fannie Coenen ART with Love is gevestigd aan Durendaelweg 68, 5056 MX Berkel-Enschot.
Telefoonnummer: +31647870270.
Ik, Fannie Coenen ben verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze verklaring.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
waardoor je privacy nog beter beschermd wordt. Het doel van de AVG is om personen te beschermen
en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG
waarborgt dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet
langer bewaard worden dan nodig is.
Als je bij mij klant wordt door wenskaarten, tekeningen of werk in opdracht te kopen deel je enkele
persoonlijke gegevens met mij.
Dit zijn de persoonsgegevens die ik vastleg:
– Voornaam, achternaam;
– Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
– E-mailadres;
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken en de juiste
gegevens op de factuur te kunnen zetten.
Ik benadruk dat ik je persoonsgegevens niet gebruik voor commerciële doeleinden.
Er is 1 bedrijf die jouw gegevens verwerkt in mijn opdracht, dat is de website waarin ik mijn facturen
maak. Hiermee heb ik een verwerkers-overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Fannie Coenen ART with Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Na het afhandelen van de bestelling bewaar ik de gegevens 7 jaar, vanuit wettelijke verplichting, zoals
voor administratie en de belastingaangifte.
Wanneer je niet wilt dat ik je persoonsgegevens daarna nog bewaar, dan kun je dit aangeven via het
contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, ben ik verplicht
om je vervolgens te vragen een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. Ik zal je gegevens dan
direct verwijderen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Deze site is gemaakt in Wordpress en gebruikt cookies voor optimalisatie van de website.
Fannie Coenen ART with love gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.
Klachten en aansprakelijkheid
1.
2.

Fannie Coenen ART with love is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de
producten die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant.
Fannie Coenen ART with love kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkende
(druk-)kleuren. De kleuren van de wenskaarten, notitieboekjes en originele tekeningen op het
beeldscherm zijn nooit exact gelijk aan het drukwerk en het 'echte werk'.

Fannie Coenen ART with love wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit het liefst ;-) pas nadat we er samen niet uit konden
komen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor het laatst aangepast op 28-10-2019
Fannie Coenen
Berkel Enschot

1.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Fannie Coenen ART with Love behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen indien
wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.
Fannie Coenen ART with Love, kvk nr: 69119880
is gevestigd aan Durendaelweg 68, 5056 MX Berkel-Enschot. T: +31647870270.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
verklaring.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
waardoor je privacy nog beter beschermd wordt. Het doel van de AVG is om personen te beschermen
en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG
waarborgt dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet
langer bewaard worden dan nodig is.
Als je bij mij klant wordt door producten, originele tekeningen of tekeningen in opdracht te kopen deel
je enkele persoonlijke gegevens met mij.
Dit zijn de persoonsgegevens die ik vastleg:
– Voornaam, achternaam;
– Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
– E-mailadres;
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken en de juiste
gegevens op de factuur te kunnen zetten. Ik benadruk dat ik je persoonsgegevens niet gebruik voor
commerciële doeleinden. Er is 1 bedrijf die jouw gegevens verwerkt in mijn opdracht, dat is de website
waarin ik mijn facturen maak. Hiermee heb ik een verwerkers-overeenkomst gesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Fannie Coenen ART with Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Na het afhandelen van de bestelling bewaar ik deze persoonsgegevens 7 jaar, vanuit wettelijke
verplichting, zoals voor administratie en de belastingaangifte.
Wanneer je niet wilt dat ik je persoonsgegevens daarna nog bewaar, dan kun je dit aangeven via het
contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, ben ik verplicht
om je vervolgens te vragen een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. Ik zal je gegevens dan
direct verwijderen.
Fannie Coenen ART with Love gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken op deze
website.
Fannie Coenen ART with Love wil je er als laatste nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit het liefst ;-) pas nadat we er samen niet uit konden komen.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dank je wel voor je aandacht,
met vriendelijke groet,
Fannie Coenen

