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Privacyverklaring 
BlackBear Ink V.O.F.



Op deze pagina treft u de privacyverklaring van BlackBear Ink aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring 
zorgvuldig te lezen. BlackBear Ink is statutair gevestigd aan de Stratumsedĳk 48 (5611 NE) te Eindhoven en staat 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72229276. BlackBear Ink is per e-mail te 
bereiken via info@blackbear.ink en telefonisch via 0620716150. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BlackBear Ink omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo 
wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de 
persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft BlackBear Ink aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het 
verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door BlackBear Ink valt binnen de wettelĳke vrĳstellingsregelingen. Om die 
reden is de verwerking niet aangemeld bĳ de Autoriteit Persoonsgegevens. 

BlackBear Ink behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor 
het laatst bĳgewerkt op 10 augustus 2018.

 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termĳn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt indien u per e-mail contact heeft met BlackBear Ink. Tevens 
verzamelt BlackBear Ink enkele van uw persoonsgegevens indien u via de website een afspraak maakt. Ten slotte 
verzamelt BlackBear Ink persoonsgegevens indien u in de webshop een bestelling hebt geplaatst. In deze gevallen 
gaat het om de volgende persoonsgegevens:
- Naam;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Adres;
- Woonplaats. 

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een afspraak in te plannen bĳ BlackBear Ink of om de door u in de 
webshop geplaatste bestelling uit te kunnen voeren. Het door u ingevulde e-mailadres kan ook gebruikt worden om 
u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zĳn. De persoons-
gegevens worden bewaard voor een termĳn van vĳf jaar. Aan de verwerking van uw persoonsgegevens ligt de 
volgende rechtsgrond ten grondslag. U heeft BlackBear Ink zelf toestemming gegeven voor het verwerken van de 
door u verstrekte persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld
BlackBear Ink verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden gekregen via het toestemmingsformu-
lier en het bĳbehorende formulier betreffende uw medische gegevens. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
- Naam;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Adres;
- Woonplaats;
- Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid. 

Indien u als gastartiest, leerling of werknemer werkzaam bent voor BlackBear Ink worden ook enkele persoonsgege-
vens verzameld. Het gaat dan om de volgende gegevens:
- Naam;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Adres;
- Woonplaats;
- Kopie van paspoort;
- Btw-nummer;
- Rekeningnummer;
- Profielfoto’s. 

Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen 
van deze persoonsgegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag. U heeft BlackBear Ink zelf toestemming 
gegeven voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden 
bewaard voor een termĳn van vĳf jaar.

Bĳzondere categorieën persoonsgegevens

Indien BlackBear Ink bĳzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelĳke toestemming 
voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tĳde intrekken. Bĳzondere categorieën persoonsgege-
vens zĳn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelĳke overtuigingen, lidmaat-
schap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of 
seksuele gerichtheid.

Cookies   
BlackBear Ink maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zĳn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een 
website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van BlackBear Ink bezoekt, verzamelt zĳ 
basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring 
is van toepassing op cookies en soortgelĳke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te 
voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tĳdens het bezoek 
aan de website. Dit helpt BlackBear Ink om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Verwĳzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.
Het kan zo zĳn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zĳn van 
BlackBear Ink. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacy-
verklaring van die website. BlackBear Ink is op geen enkele manier aansprakelĳk of verantwoordelĳk voor deze 
website of voor de privacyverklaring op deze website. BlackBear Ink raadt u aan bĳ bezoek van deze website om hun 
privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als BlackBear Ink op grond van een wettelĳke verplichting 
gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
BlackBear Ink heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u 
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website wordt beveiligd middels Let’s Encrypt authority 
X3. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland. 

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwĳdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeen-
komstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een dergelĳk verzoek tot inzage, 
rectificatie, verwĳdering of beperking van uw persoonsgegevens heeft, dan kunt u dit verzoek per e-mail sturen naar 
info@blackbear.ink. BlackBear Ink zal dan zo spoedig mogelĳk aan uw verzoek voldoen. 
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@blackbear.ink. 

Indien u een klacht wil indienen over BlackBear Ink met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan 
kunt u dit doen bĳ een toezichthoudende autoriteit (bĳvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Contact
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een schriftelĳk of via e-mail contact opnemen via

BlackBear Ink
Stratumsedĳk 48
5611NE, Eindhoven

 info@blackbear.ink

  Mocht u ons liever telefonisch willen spreken dan kunt u ons bereiken op

+31 0(0) 6 207 161 50
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