GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING
LAATST BIJGEWERKT OP: 13 SEPTEMBER 2018
In deze gegevensbeschermingsverklaring van Stampin' Up! Netherlands B.V. (hieronder
'Stampin' Up!') vindt u informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en in
welke gevallen deze gegevens aan derden worden doorgegeven. Lees deze
gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig door. Door deze website te gebruiken,
stemt u in met de bepalingen in deze verklaring.

ONS UITGANGSPUNT
Stampin' Up! neemt de bescherming en veiligheid van de gegevens die u ons ter
beschikking stelt, zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met
uiterste zorgvuldigheid, conform de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere wetten t.a.v.
gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te
waarborgen. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de
websites www.stampinup.com, www.stampinup.nl en alle websites van Stampin' Up!demonstrators die via de DBWS-service van Stampin' Up! ter beschikking worden
gesteld en beheerd (de 'Stampin' Up!-sites'). Deze gegevensbeschermingsverklaring
vormt een aanvulling op de Algemene voorwaarden van Stampin' Up!

1. TYPE EN EIGENSCHAPPEN VAN DE VERZAMELDE EN VERWERKTE
GEGEVENS
1.1 VERZAMELING VAN GEGEVENS BIJ REGISTRATIE EN BESTELLING
Wanneer u zich bij ons registreert, verzamelen wij uw persoonlijke basisgegevens,
zoals uw naam en e-mailadres en andere contactgegevens zoals uw gebruikersnaam
en wachtwoord, en slaan we die op. Eventueel verkrijgen wij nog andere gegevens over
u via de website (bijv. bij het opstellen van uw persoonlijke profiel) of via communicatie
van u met ons.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
een overeenkomst).
Wanneer u op een website van Stampin' Up! Een bestelling doet, hebben wij uw naam
en uw leveradres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en het nummer en
vervaldatum van uw creditkaart nodig om de transactie te kunnen bewerken en om u
over de status van uw bestelling te kunnen informeren.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is eveneens art. 6 par. 1b van de AVG
(uitvoering van een overeenkomst).

2. HOE WIJ GEGEVENS VERZAMELEN

2.1 COOKIES
Nadat u zich hebt aangemeld (met gebruikersnaam en wachtwoord), gebruikt Stampin'
Up! cookies waarmee u voor de duur van uw bezoek geïdentificeerd kunt worden.
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden
opgeslagen en die het apparaat bij verbinding met onze server identificeren, naast
andere informatie. Andere technologieën, zoals pixel-tags, webbugs, webopslag en
dergelijke bestanden hebben hetzelfde doel. Cookies worden op uw computer
opgeslagen.
Eén type cookies verloopt automatisch tegelijk met het einde van uw sessie en wordt
daarom sessiecookie genoemd. Met name uw gebruikersinstellingen worden als
sessiecookies opgeslagen, zodat u deze website altijd op de door u gewenste manier
kunt gebruiken. Een ander, permanent opgeslagen, anonieme cookie bevat het
versienummer van uw Flash-speler. Daarnaast worden voor een eenvoudig gebruik van
de website gebruikersinstellingen zoals taalkeuze, spraakherkenningsinstellingen en
gebruikers-id voor verschillende toepassingen opgeslagen, zowel in sessiecookies als
in permanente cookies van Stampin' Up!.
U kunt het gebruik van cookies voor onze website of in het algemeen in de instellingen
van uw internetbrowser uitschakelen. Hoe dat werkt, kunt u nalezen op de website van
uw internetbrowser.
•
•
•
•

Een handleiding daarover voor Internet Explorer vindt u op https://support.microsoft.com/nlnl/products/windows?os=windows-10
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren
Voor Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Wanneer u cookies uitschakelt, betekent dat dat verschillende functies van de website
niet meer beschikbaar zijn zoals bedoeld.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (vervullen van
uw aanvraag) voor sessiecookies en art. 6 par. 1f van de AVG (gerechtvaardigd belang)
voor overige cookies; onze rechtsgrondslag bestaat er daarbij in dat aan de ene kant wij
belang hebben bij de analyse van de gegevens van de website met als doel de
optimalisatie ervan, aan de andere kant dat een betrokkene op het tijdstip van het
verzamelen van de persoonsgegevens en ten aanzien van de omstandigheden waarin
deze plaatsvindt (in het bijzonder de bovengenoemde maatregelen) redelijkerwijs kan
vermoeden dat mogelijkerwijs verwerking voor dit doel plaatsvindt.
2.2 LOGBOEKBESTANDEN VOOR WEBSITEAANROEPEN
Stampin' Up! maakt gebruik van externe tracking-diensten die technologieën toepassen
voor het volgen van niet-persoonlijke gegevens over bezoekers van deze website. Bij
elke aanroep van een pagina worden de toegangsgegevens opgeslagen in een
logboekbestand, het serverprotocol. De zo opgeslagen gegevensset omvat de volgende
gegevens:

•
•
•
•

Uw IP-adres (waarmee uw computer eenduidig kan worden geïdentificeerd)
Naam en IP-adres van de computer die de website opvraagt (externe host)
De tijd, de status, de overgebrachte hoeveelheid gegevens en de internetpagina
waarvandaan u op de opgevraagde pagina terecht bent gekomen (referrer)
De product- en versiegegevens van de gebruikte browser (User Agent)

Voor dit doel wordt een gestandaardiseerde bestandsindeling voor het
webserverprotocol gebruikt. Wanneer deze gegevens voor het technische onderhoud
van het systeem of de systeemveiligheid niet dwingend noodzakelijk zijn, worden ze
onmiddellijk geanonimiseerd en wordt het oorspronkelijke logboek gewist. De
anonimisering gebeurt door het verwijderen of inkorten van het IP-adres door een code
te koppelen die niet naar een gebruiker verwijst. Daardoor is toewijzing aan een
bepaalde persoon niet meer mogelijk. Stampin' Up! gebruikt logboekgegevens
(logbestanden) uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor statistische analyses, zonder
enige koppeling aan uw persoonsgegevens of verwijzingen daarnaar. Daarmee kunnen
wij eventuele programmeringsfouten of onjuiste koppelingen opsporen en de website
voortdurend verder ontwikkelen en verbeteren. Stampin' Up! koppelt paginaaanvragen
en gebruiksgegevens niet aan individuele personen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
uw aanvraag).
2.3 WEBANALYSESOFTWARE
Naast de technologieën voor het uitvoeren van de paginafuncties gebruiken wij
webanalysesoftware.
Door deze software verzamelde gegevens kunnen zijn:
Tijd en duur van het bezoek, de bezochte pagina's, de gebruikte browser en
invoegtoepassingen, zoekmachines en referrer-adressen.
Cookies kunnen worden gebruikt om de individuele bezoekers te kunnen
onderscheiden; met de verzamelde gegevens is echter geen identificatie mogelijk van
individuele personen.
De webanalyse gebeurt onder andere door Google Analytics, een webanalysedienst
van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies' (tekstbestanden die op
uw computer worden opgeslagen) om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt.
Door de gebruikte anonimisering van de verzamelde gegevens wordt uw IP-adres door
Google in de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van de
overeenkomst tot oprichting van een Europese Unie ingekort en pas dan naar de VS
doorgegeven.
Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in
de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website
gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om
rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te
leveren die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het in het

kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet
gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies via een daarvoor bestemde instelling in uw browser
voorkomen; houd u er echter rekening mee dat in dat geval u eventueel niet de
volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien het
verzamelen van de door de cookie verzamelde en bij het gebruik van de website
horende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door
de browser-invoegtoepassing te installeren die vanaf de volgende koppeling te
downloaden is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Meer informatie over het gebruik van gegevens en over de
gegevensbeschermingsverklaring van Google Analytics vindt u
op: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://policies.google.com/privacy
?hl=nl/.
Stampin' Up! gebruikt Google Analytics uitsluitend in combinatie met de uitbreiding
'gat._anonymizeIP();' zodat IP-adressen alleen in ingekorte, d.w.z. geanonimiseerde
vorm worden opgeslagen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (gerechtvaardigd
belang) voor voor webtracking-technologieën; onze rechtsgrondslag bestaat er daarbij
in dat aan de ene kant wij belang hebben bij de analyse van de gegevens van de
website met als doel de optimalisatie ervan, aan de andere kant dat een betrokkene op
het tijdstip van het verzamelen van de persoonsgegevens en ten aanzien van de
omstandigheden waarin deze plaatsvindt (in het bijzonder de bovengenoemde
maatregelen) redelijkerwijs kan vermoeden dat mogelijkerwijs verwerking voor dit doel
plaatsvindt.
2.4 TELPIXELS (WEBBEACONS/WEBBUGS)
Nu en dan gebruiken wij een telpixel genoemde softwaretechnologie (ook wel
webbeacons of webbugs genoemd) waarmee wij door het bepalen van de grootste
effectiviteit de inhoud op onze website beter kunnen beheren. Telpixels zijn zeer kleine
afbeeldingen met een eenduidige identificatie die net als cookies werken en die worden
gebruikt om het online-verkeer van webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies
die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd, zijn
telpixels onzichtbaar. Wij koppelen de door middel van de telpixels verzamelde
gegevens niet aan de persoonsgegevens van onze klanten.
Wij gebruiken telpixels soms in onze HTML-e-mails om vast te stellen welke e-mails
door de ontvangers worden geopend. Zo kunnen wij de effectiviteit van bepaalde
mededelingen en de effectiviteit van onze marketingcampagnes analyseren.

2.5 E-MAILS
Alle door ons verstuurde archiveringsplichtige e-mailberichten worden door ons
opgeslagen; e-mail die als zakelijke correspondentie kan worden gezien of die

belastingtechnisch relevant is, wordt niet gewist gedurende de wettelijke bewaarplicht
volgens het Burgerlijk Wetboek ('BW') en de belastingwetgeving. Wij verzamelen verder
alle e-mailadressen waaraan berichten niet konden worden afgeleverd om zo een
actueel e-mailadres te kunnen opvragen. E-mailberichten van Stampin' Up! kunnen
afbeeldingen en koppelingen bevatten. Het aanroepen daarvan maakt het ons mogelijk
om vast te stellen of een e-mailbericht is geopend. Dit gebeurt anoniem.

3. DOEL VAN HET VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS
Het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruik van gegevens dient voor het
vereenvoudigen, beheer en verdere ontwikkeling van de website, het afwikkelen van uw
bestellingen en het realiseren van het vergoedingssysteem van Stampin' Up!. De
rechtsgrondslagen onder de AVG zijn te vinden in deze
gegevensbeschermingsverklaring of in de betreffende
gegevensbeschermingsverklaringen voor demonstrators en klanten. In het kader van de
voortdurende verdere ontwikkeling gebruiken wij anonieme statistieken voor het gebruik
van onze diensten.
Stampin' Up! en uw Stampin' Up!-demonstrator mogen uw e-mailadres, postadres en/of
telefoonnummer gebruiken om u de door u gevraagde klantenservice te bieden of om
contact met u op te nemen t.a.v. de status van bestellingen, problemen met producten
of de afwikkeling van bestellingen en andere aanvragen voor klantenservice.
Stampin' Up! en uw Stampin' Up!-demonstrator sturen u bovendien om verschillende
redenen e-mails, bijvoorbeeld om bestellingen te bevestigen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
uw aanvraag).
Daarnaast kunnen deze ook informatie bevatten over onze diensten, nieuwe
productaanbiedingen en acties, vooropgesteld dat u akkoord bent gegaan met het
gebruik van uw e-mailadres voor dit doel.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1a van de AVG (toestemming).
Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Neem daartoe contact op met uw
demonstrator of stuur een e-mail aan Stampin' Up! op supportde@stampinup.com.

4. AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?
Stampin' Up! geeft persoonsgegevens niet door aan derden voor marketing- of andere
doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan of de doorgifte van de gegevens
wettelijk is voorgeschreven.
4.1 MEDEWERKERS EN CONTRACTPARTNERS
Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar Stampin' Up! Europe GmbH in
Duitsland, Stampin' Up! Inc. in de VS en naar Stampin' Up!-werknemers en derden die
technische of organisatorische diensten verzorgen voor Stampin' Up! en die aan
instructies zijn gebonden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
uw aanvraag) en art. 28 van de AVG (uitvoering van een overeenkomst).
4.2 BETALINGSAFWIKKELING
In het geval van een betalingsverwerking voor bestellingen die via een demonstratorbusiness-website ('DBWS') zijn opgegeven, worden de gegevens ter verwerking van de
betalingstransactie doorgegeven aan de opdrachtgebonden
betalingsdienstenleveranciers. Uw demonstrator ontvangt slechts zeer weinig
gegevens; uw demonstrator wordt alleen geïnformeerd of de transactie is afgesloten.
Gegevens over uw bankrekening krijgt uw demonstrator in ieder geval niet.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
uw aanvraag) en art. 28 van de AVG (uitvoering van een overeenkomst).
4.3 VERTEGENWOORDIGERS/DIENSTENAANBIEDERS
Wij maken gebruik van de diensten van andere ondernemingen zoals verzenddiensten
voor het leveren van bestellingen en creditkaartbedrijven voor de facturering. Het
gebruik van uw persoonsgegevens door deze dienstenaanbieders is verboden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (uitvoering van
uw aanvraag) en art. 28 van de AVG (uitvoering van een overeenkomst).
4.4. ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATORS
Stampin' Up! verleent zelfstandige ondernemers ('onafhankelijke demonstrators')
rechten op de verkoop van zijn producten. Onafhankelijke demonstrators zijn geen
medewerkers die bij Stampin' Up! in dienst zijn. Daarom heeft Stampin' Up! geen
controle over het verzamelen, gebruik en doorgeven van persoonsgegevens door
onafhankelijke demonstrators voor marketing- of andere doeleinden; ook aanvaardt
Stampin' Up! geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor. Wanneer u een
onafhankelijke demonstrator via deze website gegevens ter beschikking stelt, heeft
Stampin' Up! toegang tot deze gegevens; deze worden behandeld conform deze
gegevensbeschermingsverklaring. Onafhankelijke demonstrators kunnen Stampin' Up!
gegevens over hun klanten ter beschikking stellen, die Stampin' Up! in dat geval vanaf
de ontvangst van deze gegevens behandelt conform deze
gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u klant bent bij een onafhankelijke demonstrator, vraagt u rechtstreeks bij uw
demonstrator informatie over diens werkwijzen t.a.v. gegevensbescherming.
4.5 DOORGIFTE DOOR VERANDERING VAN RECHTSPERSOON
De eigendomsrechten van Stampin' Up! kunnen door fusie, overname door een andere
onderneming of vervreemding van de gehele vermogenswaarde of delen daarvan
worden overgedragen; in dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens bij de
overgedragen vermogenswaarden horen. Wij informeren u in zo'n geval per e-mail en
op onze website over dergelijke veranderingen en de bescherming van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1b van de AVG (gerechtvaardigd
belang) voor voor gegevensoverdracht bij economische en eigendomsveranderingen;
onze rechtsgrondslag bestaat er daarbij in dat aan de ene kant wij economisch belang
hebben bij de gegeven vermogensverandering, aan de andere kant dat een betrokkene
op het tijdstip van het verzamelen van de persoonsgegevens en ten aanzien van de
omstandigheden waarin deze plaatsvindt (in het bijzonder ten aanzien van de
bovengenoemde maatregelen voor mogelijke omgang met uw gegevens) redelijkerwijs
kan vermoeden dat mogelijkerwijs verwerking voor dit doel plaatsvindt.

4.6 VERSTREKKINGSPLICHT
In sommige gevallen moeten wij overheidsinstanties of -organen uw gegevens
verstrekken om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Wij zullen in deze gevallen
geschikte maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
garanderen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1c van de AVG (wettelijke
verplichting).

5. GEGEVENSBEVEILIGING
Stampin' Up! neemt voorzorgsmaatregelen om te garanderen dat uw gegevens
beschermd zijn tegen verlies, wijziging en misbruik. Stampin' Up! maakt gebruik van
firewalls die voortdurend worden geactualiseerd en voldoen aan de branchenormen;
ook grijpen wij terug op andere beveiligingssystemen. Het is helaas onmogelijk om
absolute bescherming te bieden tegen aanvallen door nieuwe virussen of andere
methoden voor aanvallen op beveiligde gegevenssystemen van internetdiensten.
Stampin' Up! voert echter civiel- en strafrechtelijke procedures tegen elke aanval door
hackers en dergelijke; ook informeren wij u in voorkomende gevallen wanneer uw
gegevens in gevaar gebracht zijn.

6. PRIVACY SHIELD
Stampin' Up! Inc. houdt zich aan de door het Amerikaans ministerie van handel
afgesproken privacy-beschermingskader (Privacy Shield) tussen de EU en de VS dat
betrekking heeft op het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens in de
Verenigde Staten, en verklaart via zelfcertificering het naleven van de geldende
basisprincipes van dit gegevensbeschermingskader. Wilt u meer weten over het
gegevensbeschermingskader en de certificering door Stampin' Up!, bezoek
dan www.privacyshield.gov. Bij vragen, reclamaties en problemen t.a.v. het naleven van
de onder het gegevensbeschermingskader geldende bepalingen door Stampin' Up!
wendt u zich via (001) 801-257-5438 of per e-mail aan athornton@stampinup.com tot
de functionaris voor gegevensbescherming van Stampin' Up! in de VS.
Stampin' Up! maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL) om gevoelige gegevens
zoals het wachtwoord van uw account en rekeninginformatie, waaronder

creditkaartgegevens, versleuteld van uw webbrowser naar onze webbrowser over te
brengen.

7. INFORMATIE, RECTIFICATIE EN WISSEN
U als betrokkene bij de gegevensverwerking hebt verschillende rechten:
- Intrekkingsrecht bij toestemmingen: Door u aan ons verleende toestemmingen kunt u
op elk gewenst moment intrekken. De gegevensverwerking die berust op de
ingetrokken toestemming, mag dan in de toekomst niet meer plaatsvinden.
- Recht van inzage: U kunt inzage vragen van uw door ons verwerkte
persoonsgegevens. Dat geldt in het bijzonder voor de doelen van de
gegevensverwerkingen, de categorieën persoonsgegevens, evt. de categorieën
ontvangers, de duur van de opslag, evt. de herkomst van uw gegevens en evt. voor het
bestaan van automatische besluitvorming, waaronder profilering, en evt. nuttige
informatie over uw gegevens.
- Rectificatierecht: Wanneer u onderliggende gegevens wijzigt of rectificeert en oude
gegevens wist, worden de eerder ingevoerde gegevens automatisch volledig gewist.
Een speciale aanvraag tot rectificatie of verwijdering is niet nodig. U kunt uw
persoonlijke gegevens op elk moment bewerken
op https://www2.stampinup.com/ECWeb/MyAccount.aspx. U kunt echter bovendien
vragen om rectificatie van onjuiste bij ons opgeslagen persoonsgegevens of om
vervollediging ervan.
- Recht op wissen: U kunt vragen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden
gewist, voor zover de verwerking ervan niet nodig is voor het recht op vrijheid van
meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, op
grond van een algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing
van een rechtsvordering.
- Recht op beperking van de verwerking: U kunt vragen om beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens voor zover u de juistheid van de gegevens
bestrijdt of de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden
gewist. Bovendien hebt u dit recht wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben,
maar deze toch voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
nodig hebben. Daarnaast hebt u dit recht wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking van hun persoonsgegevens;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt vragen dat wij uw
persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde,
gebruikelijke en door een machine leesbare vorm aan u doorgeven. Als alternatief kunt
u vragen om directe overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens
aan een andere verantwoordelijke, voor zover dat mogelijk is.
- Klachtenrecht: U kunt een klacht indienen bij de voor ons bevoegde toezichtinstantie,
bijv. wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige
manier verwerken. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een
gerechtvaardigd belang verwerken, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze

verwerking. Wanneer u van uw bezwaarrecht gebruik wilt maken, is een mededeling in
tekstvorm voldoende. U kunt ons dus een brief schrijven, een fax sturen of een e-mail
sturen.
Het besluit over het tot stand komen van de zakelijke relatie kan ondersteund worden
door een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die dient voor de
analyse van individuele persoonlijkheidskenmerken. In het geval dat een aanvraag
wordt afgewezen, hebt u recht op verhaal en om de beslissing te laten controleren. Er
bestaat echter geen verplichting tot het afsluiten van een overeenkomst.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING
Stampin' Up! behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te
wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze verklaring worden geldig vanaf de
openbaarmaking van de bewerkte verklaring op het internet of na wettelijke verplichting.

9. CONTACT
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom wil Stampin' Up! u voortdurend en
volledig informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u over een
bepaald onderwerp nadere informatie, wendt u zich op elk gewenst moment tot:
Stampin' Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201,
1083 HN Amsterdam
Netherlands
email: supportnl@stampinup.com
Phone: 00800 31 81 82 00
Voor vragen, klachten of opmerkingen over de verwerking van uw persoonlijke
gegevens stuurt u een e-mail aan privacy@stampinup.com.

10.KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website bevat koppelingen naar andere websites, die geen bezit van Stampin' Up!
zijn en waar Stampin' Up! geen controle over heeft. Houd u er rekening mee dat
Stampin' Up! geen verantwoordelijkheid draagt voor de werkwijzen t.a.v.
gegevensbescherming van dergelijke websites. Wanneer u deze pagina verlaat, dient u
de gegevensbeschermingsverklaring van de doelwebsite te lezen wanneer deze
persoonsgegevens verzamelt. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor
de gegevens die op deze website worden verzameld.

11. SOCIALE INVOEGTOEPASSINGEN
Opmerking over gegevensbescherming bij het gebruik van Facebookinvoegtoepassingen:
Wij hebben invoegtoepassingen van het sociale netwerk Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS in onze website opgenomen. U kunt deze
invoegtoepassingen herkennen aan het Facebook-logo op deze website. Een lijst met

Facebook-invoegtoepassingen vindt u
op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u op onze
webaanwezigheid een pagina bezoekt met een Facebook-invoegtoepassing, wordt een
directe verbinding tussen uw browser en een Facebook-server opgebouwd. Via deze
verbinding levert de invoegtoepassing de informatie aan Facebook dat u met uw IPadres een bepaalde pagina van onze webaanwezigheid hebt opgeroepen. Wanneer u
op de knop 'Vind ik leuk' van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebookaccount, kunt u inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook
kan dan uw Facebook-account koppelen aan uw bezoek aan deze website. Informatie
over de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook vindt u
op: https://www.facebook.com/policy.php. Wanneer u niet wilt dat Facebook uw bezoek
van onze website kan koppelen aan uw Facebook-account, dan meldt u zich af bij
Facebook.
Opmerking over gegevensbescherming bij het gebruik van Google +1:
Registratie en overdracht van gegevens: Via de knop 'Google +1' slaat Google de
informatie op dat u een aanbeveling (d.w.z. +1) voor de inhoud hebt gegeven, naast
informatie over de website die u hebt bezocht wanneer u op de knop +1 hebt geklikt.
Uw +1-aanbeveling kan bij anderen worden weergegeven met uw profielnaam en uw
foto bij Google-diensten zoals Google Zoeken of uw Google-profiel. Bovendien kunnen
uw +1-aanbevelingen op andere websites of als reclame worden weergegeven. Google
slaat uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en andere gebruikers te
verbeteren. Om de knop Google +1 te kunnen gebruiken, hebt een wereldwijd
zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met een naam die u zelf hebt gekozen en die
voor alle Google-diensten wordt gebruikt. Soms kan deze naam in de plaats komen van
de naam die u in het algemeen gebruikt voor het uitwisselen van informatie binnen uw
Google-account. De identiteit van uw Google-profiel is eventueel zichtbaar voor
gebruikers die uw e-mailadres kennen of die beschikken over andere identificeerbare
gegevens. Gebruik van de verzamelde gegevens: Google kan verzamelde statistieken
over de +1-activiteiten delen met andere gebruikers en partners zoals uitgevers,
marketingbedrijven en verbonden websites.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1a van de AVG (toestemming).

