Privacyverklaring Cup of Copy
Wij begrijpen dat jouw privacy belangrijk is en dat je daar zorgvuldig mee omgaat.
Dat verwacht je dan natuurlijk ook van ons. Wij respecteren jouw privacy en behandelen
de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.
In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw gegevens gebruiken en beschermen.
Door het je persoonsgegevens aan Cup of Copy te verstrekken, ga je ermee akkoord dat
wij jouw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.
Aan wie verstrek je jouw gegevens?
Cup of Copy staat met de gelijknamige handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 63332124. Cup of Copy wordt beheerd door Rosalinde
Markus. We delen onze gegevens graag met je, want het is fijn om te weten met wie je
precies zaken doet.
Cup of Copy
Zwaansgat 34
2801 RH Gouda
Website:
Mailadres:

www.cupofcopy.nl
info@cupofcopy.nl

Het gebruik van jouw persoonsgegevens
Cup of Copy gebruikt alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons hebt
verstrekt. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor je ze hebt
doorgegeven en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG).
Je geeft persoonsgegevens door op de volgende momenten:
•
•
•
•

Bij het aanschaffen van een product of dienst van Cup of Copy
Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van Cup of Copy
Bij het aanvragen van informatie via de mail of website van Cup of Copy
Als je klant bent bij Cup of Copy en bedrijfsgegevens verstrekt die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de betreffende opdracht(en) of ten behoeve van de
facturatie

Cup of Copy legt deze gegevens uitsluitend vast voor het uitvoeren van de betreffende
opdracht(en).
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Cup of Copy verwerkt je persoonsgegevens met diverse doeleinden en altijd met
toestemming. Denk hierbij aan het opnemen van contact (per mail of telefonisch) om
gestelde vragen te beantwoorden of een afspraak te maken, het uitvoeren van een

overeengekomen opdracht, het versturen van een aangevraagde nieuwsbrief en het
verzamelen van informatie over websitebezoeken via Google Analytics.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Cup of Copy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
aan jouw vraag te voldoen. Stel, je vraagt ons om een tekst voor je te schrijven. Dat doen
we natuurlijk graag. In zo’n geval hebben wij jouw mailadres en/of telefoonnummer
nodig om contact met je te kunnen opnemen en bedrijfsgegevens om je een factuur te
kunnen sturen bij aanvang van de opdracht. Als de opdracht naar volle tevredenheid is
afgerond, hebben wij jouw gegevens niet langer nodig en doen we hier niets meer mee.
Als je onze website bezoekt, bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of onze blogs te
lezen, verzamelt Google Analytics gegevens over jouw bezoek. Geen zorgen, deze
gegevens worden volledig anoniem verzameld. Jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of
andere (bedrijfs)gegevens zijn hieruit niet te herleiden. Deze gegevens worden voor
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Hier heeft Cup of Copy helaas niets
over te zeggen, daarvoor kun je terecht bij de privacyverklaring van Google. Cup of Copy
heeft Google geen toestemming gegeven om via Cup of Copy verkregen informatie te
gebruiken voor andere diensten van Google.
Hoe bewaren wij jouw gegevens?
Als je ons in vertrouwen neemt en jouw gegevens met ons deelt, doen we er alles aan om
jouw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren. Cup of Copy bewaart gegevens op een
aantal manieren:
•
•
•
•

Bedrijfsgegevens ten behoeve van de facturatie worden bewaard in MoneyMonk
Contactgegevens die via e-mail zijn doorgegeven, worden bewaard in Gmail
Contactgegevens die zijn doorgegeven ten behoeve van het versturen van
mailings of nieuwsbrieven, worden bewaard in MailChimp
Anonieme informatie over jouw bezoek aan onze website, wordt bewaard door
Google

Delen wij jouw gegevens met anderen?
In principe delen wij jouw gegevens niet met anderen. Jouw gegevens heb je in
vertrouwen aan ons verstrekt en daar gaan we dan ook zorgvuldig mee om. Wel kan het
nodig zijn om jouw gegevens met derden te delen om de overeengekomen opdracht uit
te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor de eerder genoemde
doeleinden. Cup of Copy verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dit absoluut
noodzakelijk is het voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht(en) of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mag ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Het zijn jouw gegevens, dus je hebt altijd het recht om de gegevens die wij van jou
hebben opgeslagen in te zien, waar nodig aan te passen of ons te vragen om de gegevens
te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een
mail te sturen naar info@cupofcopy.nl. Cup of Copy zal zo snel mogelijk en in ieder geval
binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Vragen?
Heb je een vraag over deze privacyverklaring of de bescherming van jouw
persoonsgegevens? Stuur een mail naar info@cupofcopy.nl, dan beantwoorden
wij jouw vraag zo snel mogelijk.
Wijziging van deze privacyverklaring
Cup of Copy behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan nodig
zijn als de manier waarop wij gegevens verzamelen verandert of wanneer er een
wetswijziging plaatsvindt.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

