Regeling naar aanleiding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming,
zoals gebruikt voor de website van de
“Silly Butterfly Bookshop”
1

Deze regeling is vastgesteld door Uitgeverij Silly Butterfly Productions, gevestigd
te 3251 CK Stellendam aan het Dahliapad 14, voor gebruik door de website van de
“Bookshop”, welke website wordt gebruikt om de door de Uitgeverij geproduceerde boeken en verwante artikelen, te verkopen. Verder spreken wij in deze
regeling over “de SBB” wat staat voor de Silly Butterfly Bookshop.

2 De SBB verzamelt persoons- en adresgegevens van klanten met als enig doel aan
deze klanten de door hen aangeschafte artikelen te kunnen verzenden. Gebruik
voor welk ander doel dan ook, is geheel uitgesloten.
3 Voor zover menselijke interactie met het proces van bestelling, betaling en
verzending nodig is, gebeurt dat louter en alleen door de persoon van de door SBB
aangestelde beheerder van de webshop. Op dit moment is dat de heer R.B. van
Dijk, eigenaar van de SBB.
4 De SBB stelt zich er garant voor dat de door klanten op onze site ingevoerde
persoonsgegevens nimmer door derden kunnen worden ingezien of gebruikt.
5 Van het hierboven onder 3. en 4. gestelde kan worden afgeweken in die gevallen
waarin een artikel in feite wordt geleverd door een relatie van de SBB, en de SBB
alleen de betalingen accepteert en doorgeeft. In deze gevallen zal de SBB er alles
aan doen om fatsoenlijke omgang met klantgegevens door de relatie te
bewerkstelligen. Bovendien wordt dit in de website bij de desbetreffende
artikelen gemeld.
6 Klanten kunnen altijd, middels een simpele keuze van het menu op de site,
inzage krijgen in de gegevens die de SBB van hen heeft.
7 Klanten kunnen de SBB altijd vragen om de van hen bijgehouden gegevens geheel
te verwijderen. Zij accepteren dat dit betekent dat zij bij nieuwe bestellingen als
een nieuwe klant behandeld worden.
8 Door artikelen te bestellen op de site van de SBB geven klanten aan, in te
stemmen met deze regeling.
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