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Bogaard Art streeft er naar dat persoonlijke gegevens van bezoekers van haar site met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. We houden ons dan 

ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.  

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bogaard Art, Grote Overbrug 1 A te 

5707 LH  Helmond. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.  

 

 

Verwerking van persoonsgegevens: 

Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd anders dan gebruikelijke cookies 

(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de websites te optimaliseren 

en bij te houden welke website-activiteit er plaatsvindt om meer gerichte informatie op 

de sites te zetten. We maken gebruik van Google Analytics en hebben met Google een 

verwerkingsovereenkomst afgesloten. Gegevens worden geanomiseerd doorgeleid naar 

Google Analytics. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming 

Persoonsgegevens. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden 

dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-statement tenzij we van tevoren 

uw toestemming hiervoor hebben gekregen. U kunt altijd bepaalde cookies weigeren 

(raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als er op de site van Bogaard 

Art en gelieerde sites hyperlinks naar andere websites staan kan Bogaard Art geen 

verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw 

gegevens. Lees hiervoor het betreffende privacy-statement van de site die u bezoekt.  

 

 

Uw e-mailadres: 

Op de site van Bogaard Art en gelieerde sites kunt u naar eigen wens gebruik maken van 

de knop contact waarvoor u uw e-mailadres gebruikt. 

Indien u van Bogaard Art en gelieerde sites een mail ontvangt kunt u te allen tijde 

afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail of uw afmelding richten 

aan info@bogaardart.nl danwel Bogaard Art , Grote Overbrug 1 A te 5707 LH  Helmond. 

Ook biedt Bogaard Art u de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te 

wijzigen of een vraag/klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken via 

info@bogaardart.nl danwel Bogaard Art , Grote Overbrug 1 A te 5707 LH  Helmond. 

 

Bogaard Art behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy 

Statement. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot info@bogaardart.nl 

danwel Bogaard Art , Grote Overbrug 1 A te 5707 LH  Helmond. 
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