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Privacy Verklaring

 Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een bestelling doet in de vorm 
van een prent of boek of dienst afneemt van: Online Gallery  Eduard van Dishoeck, of indien u hier 
expliciet toestemming voor hebt gegeven. De door Antiquariaat Eduard van Dishoeck opgeslagen 
persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de 
levering van een product en/of dienst door Antiquariaat Eduard van Dishoeck.  Zonder deze 
gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Antiquariaat Eduard van Dishoeck om de 
overeenkomst uit te voeren. Persoonsgegevens worden door Eduard van Dishoeck nooit langer 
opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te 
verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen). 
Middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan eduard.van.dishoeck@hetnetnl. In de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde 
doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden: 1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, 
woonplaats,  telefoonnummer, e-mailadres, en ordernummer; 2) voor de aanvraag van een offerte 
van Eduard van Dishoeck: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres  en 
ordernummer; 3 voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw naam en e-
mailadres; 4) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd.  Eduard 
van Dishoeck: 24 maanden na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij persoonsgegevens langer 
bewaard moeten worden voor wettelijke doeleinden; 2) in het geval van de aanvraag van een offerte:
3 maanden na het laatste contact over de aanvraag van de offerte en deze niet heeft geleid tot een 
overeenkomst, tenzij persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor wettelijke doeleinden; 
3) in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging; 4) in het geval van het behandelen van 
vragen en klachten:
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