
In deze privacyverklaring leest u alles over de 
manier waarop uw persoons-gegevens worden 
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. 
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgesla-
gen liggen en voor welke doelen uw gegevens 
opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook 
al uw rechten met betrekking tot uw gegevens 
en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 
De privacyverklaring zal soms gewijzigd wor-
den door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is 
daarom raadzaam de verklaring regelmatig te 
raadplegen.

    1 Artimeta

Dit is de privacy verklaring van Artimeta. Arti-
meta houdt zich bezig met het importeren en 
het verkopen van topmerken design verlichting. 
Artimeta verkoopt de lampen alleen aan win-
keliers en andere zakelijke klanten. Daarnaast 
geven wij ook advies over die verlichting. Voor 
deze activiteiten heeft Artimeta een aantal van 
uw gegevens nodig. Voor het maken van factu-
ren en order-bevestigingen en uitwisselen van 
informatie hebben wij uw naam, adres, e-mail-
adres en telefoonnummer nodig.

Het is uw recht te weten wat wij met uw gege-
vens doen. Daarover gaat deze verklaring. Als 
u zich niet prettig voelt over het gebruik van uw 
gegevens door Artimeta, neem dan gerust con-
tact op! Dat kan via privacy@artimeta.nl, 045 
5227722, De Koumen 86, 6433 KE, Hoensbroek, 
Btw. Nr. NL006437357B01,  KVK 14037033.
Artimeta is een BV met als directeuren Leo 
Buck en Erik Buck.

    2 Doel gegevens 

Er worden voor een aantal doelen persoonsge-
gevens verzameld door Artimeta. Deze worden 
hieronder toegelicht. Artimeta slaat geen ge-
gevens op via haar website. Van onze klanten-
kring en andere belanghebbenden hebben wij 
in de loop der jaren de gegevens verzameld die 
we nodig hebben om bestellingen te leveren. 
Dat zijn alleen de meest voor de hand liggende 
gegevens als naam, adres, e-mailadres en te-
lefoonnummer. Uiteraard moeten wij een boek-
houding bijhouden en daarvoor moeten wij uw 
ordergeschiedenis opslaan.
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Wij versturen nieuwsbrieven via e-mail aan 
onze klanten. Deze nieuwsbrieven zijn gericht 
op kennisdeling over marktontwikkelingen en 
relevant nieuws op het gebied van designver-
lichting. Op de website van Artimeta is Google 
Analytics actief. Wij kunnen daardoor zien dat 
er bezoeken geweest zijn op onze website, 
maar deze gegevens zijn anoniem en zijn dus 
niet verbonden met uw persoonlijke gegevens.

    3 Verwerking en opslag

De nieuwsbrieven die Artimeta per e-mail ver-
stuurt worden verwerkt via Inboxify. Iedere 
nieuwsbrief geeft de ontvanger de mogelijk-
heid om zich met één klik af te melden. 
De e-mail van Artimeta wordt gehost bij Com-
fox. Ook de website wordt daar gehost. Alle 
computerdata worden opgeslagen bij Comfox. 
De werkstations van Artimeta zijn beveiligd te-
gen fysieke- en internetcriminaliteit. 

    4 Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard 
door Artimeta, maar nooit langer dan nodig is 
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op 
grond van een wettelijke regeling uw gegevens 
langer moeten bewaren. Uw e-mailadres wordt 
opgeslagen in Inboxify. De opslag van uw ge-
gevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich ech-
ter uitschrijven wanneer u maar wilt via de link 
onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te 
sturen naar privacy@artimeta.nl.
Op het moment dat u contact opneemt met 
Artimeta via mail worden de gegevens die u 
meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, be-
drijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de 
mailserver. 

De gegevens die Google Analytics op de web-
site verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden 
aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze ge-
gevens worden voor onbepaalde tijd bewaard 
binnen Google Analytics.

    5 Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fy-
sieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden 
alleen beheerd in de eerdergenoemde syste-
men. De persoonsgegevens die door Artimeta 
of door eerder genoemde derden worden be-
heerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande 
software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk 
zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/
of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toe-
gang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot 
alleen de benodigde apparaten.

    6 Uw Rechten

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens 
op te vragen die bij Artimeta vastgelegd en be-
waard worden. Dit kan door een e-mail te sturen 
of telefonisch contact op te nemen met Artime-
ta. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gege-
vens veranderd? U heeft het recht om dit te la-
ten rectificeren door Artimeta.
U heeft recht op overdracht. Mocht u de gege-
vens nodig hebben die bij Artimeta opgeslagen 
liggen in het geval u overstapt naar een andere 
partij of dienst, dan heeft u het recht op over-
dracht. Hierbij dient Artimeta al uw gegevens 
over te dragen aan de andere partij.
 

pagina 2/3 



Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Artimeta 
vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het 
laten wissen van uw gegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij 
Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat 
Artimeta niet op de juiste manier met uw gege-
vens omgaat.
Wilt u niet dat Artimeta uw gegevens gebruikt? 
Dan heeft u het recht op het stoppen van het 
gebruik van uw persoonsgegevens. Het ge-
bruikmaken van deze rechten kan via 
privacy@artimeta.nl onder toezending van een 
kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de num-
mers onderaan het paspoort, idbewijsnummer 
en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven 
is om binnen een week te reageren. Wilt u niet 
dat Artimeta uw gegevens gebruikt? Dan heeft 
u het recht op het stoppen van het gebruik van 
uw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van 
deze rechten kan via privacy@artimeta.nl onder 
toezending van een kopie id-bewijs waarbij de 
pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, 
idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn ge-
maakt. Het streven is om binnen een week te 
reageren.

    7 Plichten

Artimeta verwerkt persoonsgegevens op grond 
van een gerechtvaardigd belang, namelijk een 
commercieel belang. Denk hierbij aan het aan-
bieden van diensten of producten van Artimeta 
via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht 
worden aan derden. De gegevens die verplicht 
zijn om aan te leveren, zijn de minimale be-
nodigde gegevens voor het aanbieden van de 
diensten of producten. Uw e-mailadres is bij-
voorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen 
versturen. Als deze verplichte gegevens niet 
worden aangeleverd, kan Artimeta het betref-
fende product niet aanbieden. 

Artimeta behoudt zich het recht voor de ge-
gevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 
vereist dan wel wanneer Artimeta dit gerecht-
vaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of 
veiligheid van Artimeta te beschermen. Daarbij 
trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel 
mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vra-
gen? Neem gerust contact op via onderstaande 
contactgegevens. 

privacy@artimeta.nl   045 5227722                 
De Koumen 86, 6433 KE, Hoensbroek.
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