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PRIVACY BELEID BETREFFENDE DE WEBSITE PIXELGIRAFFEDESIGN.COM
Laatste update 15 augustus 2016
Pixel Giraffe Design neemt online veiligheid zeer serieus en wij doen onze uiterste best uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Aangezien wij te maken hebben met internationale klandizie streven wij ernaar te voldoen aan alle van
toepassing zijnde wetten over de hele wereld die zijn ontworpen om de privacy van websitebezoekers en
consumenten te beschermen, maar omdat wetten verschillen hopen we de principes hier te schetsen en in ieder
geval te voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet hieraan stelt.
Voor de leesbaarheid kunnen we verwijzen naar "Pixel Giraffe Design" als "PGD", "ons" of "wij" . Ook "Privacy
Beleid" en "Verklaring" verwijzen naar hetzelfde.
Dit Privacy Beleid regelt, samen met onze Algemene Voorwaarden, Pixel Giraffe Designs relatie met u met betrekking
tot deze website en al zijn functies. Het verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers
van onze website en onze klanten en hoe we persoonlijke informatie van u beschermen wanneer u onze website
bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Deze verklaring is van toepassing op onze website
pixelgiraffedesign.com en Pixel Giraffe Design als een bedrijf en zijn medewerkers.
N.B.: Op deze website is tevens een Engelstalige variant aanwezig. De strekking daarvan verschilt niet van deze
Nederlandstalige versie maar het betreft geen één-op-één vertaling van het ene document naar het andere. Wij zijn
een kleine eenmanszaak en hebben geen professioneel vertaalbureau ingeschakeld.

LEES DEZE VERKLARING ZORGVULDIG. INDIEN U UW BEZOEK AAN ONZE
WEBSITE CONTINUEERT EN GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN GAAT U
AKKOORD MET HET VERWERKEN EN BESCHERMEN VAN UW GEGEVENS
ZOALS BESCHREVEN IN DEZE VERKLARING.

1. TOESTEMMING
Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons vertrekt, zoals het plaatsen van een reactie (‘posten’) of inschrijven voor
onze nieuwsbrief, realiseert u zich dan dat sommige persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt of openbaar
gemaakt, afhankelijk van de specifieke functie of dienst waar u gebruik van maakt. Wij verzamelen en gebruiken uw
persoonlijke gegevens om onze website te laten functioneren en u diensten te leveren. Indien u ervoor kiest om deel
te nemen aan deze activiteiten en/of gebruik te maken van onze diensten impliceren wij dat u instemt met het
verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor die specifieke reden.
Voor bepaalde informatie kiest u er geheel zelf voor om persoonlijke gegevens te delen maar indien u wilt deelnemen
aan bepaalde activiteiten op deze site, kunnen wij van u verlangen dat u ons voorziet van specifieke persoonlijke
gegevens. Zo kan Pixel Giraffe Design vereisen bepaalde tot uw persoon herleidbare gegevens, zoals uw naam en
e-mailadres, te gebruiken wanneer u een account wil aanmaken of als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief.
U kunt kiezen of u dergelijke informatie met ons wilt delen, omdat het geheel uw eigen keuze is u al dan niet aan te
melden voor deze activiteiten. Wij verzamelen en gebruiken gegevens om functies of diensten die u direct of indirect
heeft aangevraagd, uit te voeren. Wanneer u zich bijvoorbeeld wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, vragen wij naar
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uw e-mailadres om deze te kunnen sturen. WANNEER U VERZOEKT OM EEN BEPAALDE FUNCTIONALITEIT
UIT TE VOEREN IMPLICEREN WIJ DAT U INSTEMT MET HET GEBRUIK VAN DE NODIGE GEGEVENS.
Overige informatie kan automatisch worden verzameld. Onze webserver logt bijvoorbeeld automatisch het IP-adres
van uw computer. Ook andere informatie betreffende computerhardware en software (domeinnamen, toegangstijden,
het bijhouden van welke pagina's op onze website worden bezocht) kunnen automatisch worden verzameld.
Deze informatie wordt gebruikt voor het behouden en vergroten van de kwaliteit van onze diensten en
websitefunctionaliteiten en om ons te voorzien in algemene statistieken over het gebruik van pixelgiraffedesign.com.
Het helpt ons om ons in staat te stellen om demografische informatie te verzamelen, zoals het schatten van de
grootte van ons publiek, het herkennen van algemene gebruikspatronen, et cetera. Deze informatie helpt ons om
onze website, diensten en producten te verbeteren en beter af te stemmen op ons publiek. Deze automatisch
gegenereerde informatie stelt ons niet in staat u persoonlijk te identificeren. U kunt en mag onze website bezoeken
zonder tot uw persoon herleidbare informatie te openbaren, dergelijke informatie zal alleen worden verzameld als u
zich gaat bezighouden met andere activiteiten op onze website en/of verzoekt om bepaalde diensten. U geeft
hiervoor dan toestemming (zoals wij hiervoor aangeven, gaan wij er automatisch vanuit dat u toestemming geeft voor
het gebruik en verzamelen van de noodzakelijke informatie als u gebruik maakt van activiteiten waarvoor deze
informatie nodig is). Realiseer u zich alstublieft dat zodra u onze website bezoekt het verzamelen van niet tot uw
persoon herleidbare informatie automatisch begint. INDIEN U DIT NIET WENST, DIENT U ONZE WEBSITE NIET
TE BEZOEKEN.

2. TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE
Indien u, om welke reden dan ook, de persoonlijke informatie die wij over u bezitten wilt bekijken kunt u contact met
ons opnemen. Wij zullen ons vervolgens inspannen om aan uw verzoek te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk
en zo spoedig als praktisch gezien mogelijk. Wij kunnen daarvoor eventueel een passende beloning vragen.
Wij houden de gegevens die u aan ons verstrekt heeft graag up-to-date en zo accuraat als mogelijk. Wij stellen het
dan ook op prijs als u ons voorziet van actuele gegevens, zoals een nieuw e-mailadres. Als u persoonlijke gegevens
waar wij de beschikking over hebben, zoals accountgegevens, wenst te wijzigen, te corrigeren of wilt verwijderen,
kunt u ons een bericht sturen via e-mail (info@pixelgiraffedesign.com) of ons contactformulier op de website invullen.
Wij zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in behandeling nemen.

3. VEILIGHEID
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij passende voorzorgsmaatregelen, waarbij we
best practice hanteren om ons ervan te verzekeren dat er niet onrechtmatig toegang tot wordt verkregen
tot de informatie, dat deze niet worden geopenbaard of het onderwerp worden van misbruik. Voor al uw
gegevens, of deze nu door PGD of door derden namens PGD worden beheerd, zullen
voorzorgsmaatregelen worden genomen (zoals het gebruik van firewalls). Realiseert u zich wel dat geen
enkele methode van het verzenden van informatie via het internet of enige elektronische opslag 100% veilig is en dat
Pixel Giraffe Design alle aansprakelijkheid van schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van
pixelgiraffedesign.com uitsluit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

4. DERDEN
Pixel Giraffe Design zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen noch lijsten met persoonsgegevens van onze
klanten en bezoekers leasen of verhuren aan derden. Wij zullen door u geleverde gegevens niet laten gebruiken door
of delen met derden. Uw e-mailadres zullen wij niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mails.
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Bepaalde producten, diensten of functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld via onze website worden door derden
geleverd of uitgevoerd. Zo wordt onze website gehost via Wordpress. We maken ook gebruik van plugins en cookies
van andere partijen (zoals Google Analytics) om gegevens te analyseren over het gebruik van onze website. Dit
betreft alleen gegevens zijn niet herleidbaar tot u als persoon. Deze gegevens worden alleen weergegeven in
statistieken met algemene indicatoren.

5. WEBSITES VAN DERDEN EN LINKS
Pixelgiraffedesign.com kan links naar andere websites bevatten. PGD is niet verantwoordelijk voor de inhoud, met
inbegrip van het privacybeleid, van andere websites en u dient er rekening mee te houden dat wij geen enkele
controle over die andere website, met inbegrip van hun privacybeleid, hebben. Noch kunnen wij verantwoordelijk
worden gehouden voor hoe andere websites omgaan met uw persoonlijke gegevens. Publicatie van andere websites
en hyperlinks op onze website houdt niet in dat Pixel Giraffe Design de andere website goedkeurt noch dat er
noodzakelijkerwijs enige connectie is met de eigenaren van de andere website. Voor meer informatie hierover
verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden. Wij raden u aan het privacybeleid van de websites die u bezoekt via
een link op onze website te lezen.

6. OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke informatie zal slechts in de mate dat nodig is openbaar worden gemaakt.
(a) Wij zullen informatie openbaar maken wanneer we door de wet worden verplicht om dit te doen
(bijvoorbeeld om te voldoen aan de geldende wetgeving in het geval van een politieonderzoek of in een
gerechtelijke procedure). We kunnen dit eventueel doen zonder voorafgaande kennisgeving.
(b) Indien u onze Algemene Voorwaarden of Terms of Use schendt, kunnen wij ook relevante persoonlijke
informatie van u openbaren om onze rechten en eigendommen te beschermen. Dit zal dan gebeuren in de
mate die nodig wordt geacht door autoriteiten om een onderzoek of een rechtszaak te beginnen. We kunnen
dit doen zonder kennisgeving.
(c) Wij kunnen informatie van u openbaren aan bevoegde autoriteiten in de mate die nodig wordt geacht of dat
wij naar eer en geweten denken dat het nodig is actie te ondernemen voor persoonlijke veiligheid van ons
zelf, de andere gebruikers van onze website of burgers in het algemeen.

7. COOKIES
Zoals de meeste interactieve websites kan ook pixelgiraffedesign.com “cookies” gebruiken, oftewel kleine
hoeveelheden gegevens sturen die op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen functionaliteiten op een
website in het werk stellen of het gebruikersgemak vergroten. Cookies worden uitsluitend toegewezen aan de
gebruiker van de website en kunnen alleen worden uitgelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft
toegekend aan de gebruiker. Cookies zijn niet te herleiden tot een specifiek individu. Cookies kunnen niet worden
gebruikt om virussen te verzenden, programma’s te draaien of ons toegang verschaffen tot uw computer. Pixel
Giraffe Design maakt gebruik van twee soorten cookies: Functionele cookies en analytische cookies. Een van de
belangrijkste reden waarom functionele cookies worden gebruikt is om het gebruikersgemak van bezoekers van
websites te vergroten bijvoorbeeld door tijd te besparen. Zodra een bezoeker dezelfde pagina weer bezoekt kunnen
eerder ingevulde gegevens worden herinnerd en hoeven deze niet opnieuw te worden ingegeven. Ook kan het uw
voorkeuren onthouden en zoekopdrachten helpen te versnellen. De reden waarvoor PGD gebruik maakt van
analytische cookies is om gegevens te verifiëren en om uw bezoekervaring te verbeteren. We maken ook gebruik
van andere partijen die first-party cookies gebruiken (zoals Google Analytics) en hun eigen cookies gebruiken. We
kunnen hiermee bijvoorbeeld het gebruik van onze website analyseren, zoals bepalen wat onze meest populaire
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diensten zijn, zodat wij daarmee onze diensten en informatievoorziening kunnen verbeteren. De meeste
webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om cookies standaard te weigeren als dit
uw voorkeur heeft. U kunt ook uw browser of de map waar de cookies worden opgeslagen openen en de cookies
verwijderen die u niet wilt opslaan. Wanneer u er echter voor kiest cookies te weigeren, kan dit leiden tot minder
optimaal functioneren van een website of maken dat bepaalde delen van een website niet meer toegankelijk zijn.

8. NIEUWSBRIEVEN EN ENQUÊTES
U kunt ervoor kiezen u aan te melden voor de PGD nieuwsbrief. Daarmee wordt u van tijd tot tijd op de hoogte
gehouden van informatie over ons bedrijf via het e-mailadres dat u ons heeft doorgegeven. Het is geheel aan u of u
zich voor nieuwsbrieven wilt aanmelden of niet. We sturen deze alleen wanneer u ons daar expliciet toestemming
voor heeft gegeven (door u aan te melden op onze website voor de nieuwsbrief). Eenmaal aangemeld met uw naam
en een geldig e-mailadres kunt u zich vervolgens weer op elk moment afmelden. U kunt dit doen door te klikken op
de ‘uitschrijf-link’ die u onderaan iedere nieuwsbrief kunt vinden.
Nieuwsbrieven kunnen PGD en design-gerelateerd nieuws bevatten, informatie over onze nieuwe producten en
aanbiedingen en soms kan een nieuwsbrief ook ideeën, inspiratie, gratis producten (freebies) of een enquête
bevatten. Enquêtes betreffen de mening van onze klanten over onze producten en diensten, zowel bestaande als
mogelijk nieuwe. U heeft geen enkele verplichting tot het invullen van een enquête. Indien u deze wel invult, zullen
we de gegevens die u stuurt gebruiken om onze producten, diensten en website te verbeteren. Onderzoeksgegevens
zullen anoniem worden opgeslagen en alleen maar gegevens bevatten die niet te herleiden zijn tot een specifiek
individu (een voorbeeld: Namen en adressen zullen niet worden opgeslagen maar wel leeftijden en geslacht). We
gebruiken e-mailadressen die u ons gegevens heeft voor het inschrijven van onze nieuwsbrief niet voor andere zaken
en we zullen deze zeker niet verkopen, huren of leasen aan derden of spam versturen. Nieuwsbrieven worden
gemaakt door en verzonden vanuit Pixel Giraffe Design, er zijn geen andere partijen betrokken bij de inhoud van
onze nieuwsbrieven.

9. KINDEREN ONDER DERTIEN JAAR
Pixelgiraffedesign.com is geen website die speciaal ontworpen is voor kinderen noch zo samengesteld om deze
aantrekkelijk te maken voor kinderen. Wij hebben dat ook geen enkele intentie om onze producten aan kinderen te
verkopen, noch verzamelen wij bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien jaar, zowel online of
anderszins. Zodra het ons duidelijk wordt of dat wij ervan op de hoogte worden gesteld dat wij te maken hebben met
persoonlijke gegevens van een persoon jonger dan dertien jaar, zullen deze gegevens worden vernietigd. Wanneer
je als Nederlander niet minimaal achttien jaar bent zul je toestemming van je ouder(s) of wettelijk voogd nodig
hebben om onze website te gebruiken en producten te kunnen bestellen. Wij verwijzen voor meer informatie naar
onze Algemene Voorwaarden.

10. OPENBAAR REAGEEREN
U kunt ervoor kiezen om openbare reacties te geven op onze website middels ‘posts’, commentaar en dergelijke. Of
u deze openbare reacties wilt plaatsen is aan u. Realiseert u zich alstublieft wel dat informatie die u op deze wijze
kenbaar maakt niet privé is: Iedereen die toegang heeft tot pixelgiraffedesign.com kan onmiddellijk deze informatie
zien, verzamelen en gebruiken. DIT PRIVACY BELEID IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE OPENBARE
INFORMATIE DIE U VERSCHAFT. Overweegt u dan ook altijd goed welke informatie u publiekelijk wilt delen. Wij
raden u aan geen gevoelige informatie die tot u herleidbaar is of gevoelig is voor misbruik (zoals uw telefoonnummer,
e-mailadres of creditkaartgegevens) te plaatsen. Enkel en alleen u bent hier verantwoordelijk voor het delen van
informatie via deze publiek toegankelijke kanalen, Pixel Giraffe Design sluit alle aansprakelijkheid, voor welke schade
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dan ook, als gevolg van uw gebruik van pixelgiraffedesign.com. Voor meer informatie over aansprakelijkheid
verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

11.VERANDERINGEN IN DIT PRIVACY BELEID
Pixel Giraffe Design behoudt zich het recht voor ons Privacy Beleid, op elk moment en naar eigen goeddunken, te
wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden dan ook aan het met enige regelmaat te bekijken en u ervan
te verzekeren dat u zich kunt vinden in de eventuele wijzigen. Eventuele updates zullen direct van kracht zijn zodra
de nieuwe versie openbaar is gemaakt via onze website. We kunnen u al dan niet op de hoogte brengen van
veranderingen (doorgaans afhankelijk of er sprake was van een kleine tekstuele wijziging of een belangrijke
inhoudelijke wijziging van onze voorwaarden) via een bericht op onze website. We zullen doorgaans veranderingen
aanbrengen na reviews en feedback van onze klanten en waarderen uw feedback daarom zeer!

Laatste wijziging 15 augustus 2016
© Pixel Giraffe Design
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