Privacyverklaring
Artikel 1: Bedrijfsgegevens Skyline City
Skyline City, Postbus 22299, 3003DG Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
nummer: 24355590, BTW-identificatienummer: NL 134266432B01. E-mail info@skylinecity.info
Let op, de webshop http://antondezeeuw.werkaandemuur.nl is onderdeel van het bedrijf Werk aan de Muur en
valt niet onder deze privacyverklaring.
Zie https://www.werkaandemuur.nl/nl/Privacybeleid/253 voor de privacyverklaring van de webshop.
Artikel 2: Doeleinden persoonsgegevens
Skyline City gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen
E-mail adres
Factuuradres
Alle ontvangen gegevens zijn doormiddel van e-mail verkregen t.b.v. een (mogelijke) bestelling.
Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van een (mogelijke) bestelling en het incasseren van
Betalingen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren. Dit is
het enigste doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Skyline City doet niet aan nieuwsbrieven e.d.
Eventuele datalekken (in praktijk, een computer hack) zal ten allen tijde gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij
een hack neemt Skyline City altijd de passende maatregelen.
Artikel 3: Toestemming
Met het versturen van uw gegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens als in artikel 2
is beschreven.
Artikel 4: Bewerkersovereenkomst
Niemand heeft toegang toe de persoonsgegevens.
Artikel 5: Cookies
De website maakt geen gebruik van cookies.
Artikel 6: Bewaartermijnen
De verkregen persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen en betaling af te
handelen.
Artikel 7: Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over de privacy beleid van Skyline City of vragen omtrent inzage, verwijderen en wijzigingen van
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Skyline City opnemen.
U kunt Skyline City ook verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Artikel 8: Wijzigingen in deze privacyverklaring
Skyline City behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Artikel 9: Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

