
 
 
PanArt vindt uw privacy belangrijk. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij 
zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat PanArt 
doet met uw gegevens. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, 
neem dan contact met ons op: 
 
PanArt reclamestudio bv 
Ambachtsweg 8c, 3161 GL Rhoon  
(010) 506 72 02, info@panart.nl 
 
Contactformulier en nieuwsbrief 
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen. U vult op het formulier 
uw naam en e-mailadres in. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u 
tevreden bent met onze reactie. Als u tevreden bent, bewaren wij uw gegevens nog zes 
maanden. Zo kunnen we, als u toch nog een vraag heeft, uw gegevens eenvoudig 
terugvinden.  
 
Wij houden onze relaties graag op de hoogte van het laatste nieuws over PanArt. Dit doen 
we door middel van het sturen van nieuwsbrieven per e-mail. Mocht u zich willen uitschrijven 
voor deze nieuwsbrieven, dan kunt u dit doen door een afmeldbericht te sturen naar 
nieuwsbrief@panart.nl.    
 
Verstrekking van gegevens aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of 
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 
 
Beveiliging van uw gegevens 
Onze gegevens staan in een lokale netwerkomgeving, deze beheren wij zelf, samen met 
onze IT-leverancier.  
Daarnaast staan onze gegevens bij de leverancier, het hostingbedrijf, dat ervoor zorgt dat de 
servers wekelijks automatisch gecontroleerd worden op onjuistheden en dat de gegevens 
veilig bewaard blijven.  
Back-ups worden maximaal 30 dagen bewaard in een Nederlandse cloud. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan 
contact met ons op. Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina. 
 
U heeft de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over en inzage in welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we 
daarmee doen; 

• Het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens; 
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
• Het intrekken van uw toestemming om uw gegevens op te slaan, te gebruiken of te 

verwerken; 
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. 

 
Let op: dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen 
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 


