PRIVACY STATEMENT:
We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.
Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met
jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je ook.
We vragen wel gegevens van je, omdat we nou eenmaal mooie blikken voor je
willen maken en naar je toe willen verzenden. Welke gegevens we vragen en
waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie
toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.
Wie zijn wij?
Wij zijn Pimpyourcan.com. Je kunt ons vinden aan Veemarktkade 8, 5222 AE ‘sHertogenbosch. Per mail zijn wij te bereiken via info@pimpyourcan.com en
telefonisch via de telefoon op nummer 085-0606246
Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We hebben je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. Zoals je naam, emailadres, adres, betaalgegevens, waaronder je bankrekeningnummer en
telefoonnummer. Aan zakelijke klanten vragen we verder ook nog het KvKnummer en het BTW-nummer.
Die gegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken, de voortgang te
controleren en om je een factuur te sturen. Zou je die gegevens niet
verstrekken, dan kunnen we de door jou gekochte producten niet bij je
bezorgen.
Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te onderhouden.
Bijvoorbeeld als wij bepaalde dingen over de bestelling en aflevering met je
willen checken.
Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?
We zijn zuinig op jouw gegevens en delen ze alleen met anderen als dat nodig
is om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan bezorgdiensten, het distributiecentrum en ook de drukkerij als je een
gepersonaliseerde wikkel hebt besteld.
Partijen zoals media- en advertentiebureaus komen in beeld zodra we je
persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld
op basis van je interesse in bepaalde producten.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens in ons CRM-systeem Teamleader. Hierin staat je
naam, adres en email adres en alle voorgaande correspondentie die we met je
hebben gehad. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te laten verwijderen.
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en
verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat we in ieder geval
gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, telefoonnummer en
-voor zakelijke klanten- ook nog het KvK-nummer en het BTW-nummer zeven
jaar bewaren.
Welke Cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?
PimpYourCan.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
PimpYourCan.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op
maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over
deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn
bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een
overzicht:
Cookie: Google Analytics met de functie: Analytische cookie die het
websitebezoek meet met een bewaartermijn van 2 jaar.

Vragen over je gegevens?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens.
Als je gegevens niet zouden kloppen, kun je ons altijd vragen die te corrigeren.
Wil je je gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Het
is ook mogelijk om je gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het
gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem voor al deze vragen
contact op via info@pimpyourcan.com of telefonisch op nummer 0850606246.
Klachten?
Als je klachten hebt over hoe we met je gegevens omgaan, vinden we dat heel
vervelend.
Stuur in dat geval even een mailtje naar info@pimpyourcan.com, of bel naar
085- 0606246. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Zou dat
toch niet lukken, dan kun je altijd aankloppen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Pimpyourcan.com
Veemarktkade 8
5222AE ’s-Hertogenbosch Nederland
Telefoon: 085-0606246
Email: info@pimpyourcan.com
BTW: NL857315870B01 Kvk: 68132980
Bank: 031.79.14.332
IBAN: NL12RABO317914332 BIC: RABONL2U
Yes your can!

