
 
 
Studio Artworks Cookieverklaring & Privacybeleid 
 
Cookiebeleid (EU) 
Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 19 oktober 2021 en is van toepassing op burgers 
en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte. 
 
1. Introductie 
Op onze website, https://studio-artworks.com  (hierna te noemen: “de website”) wordt 
gebruikgemaakt van cookies. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van 
cookies op onze website. 
 
2. Wat zijn cookies 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd 
en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de 
betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 
 
3. Cookies 
3.1 Technische of functionele cookies 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je 
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor 
dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw 
dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de 
artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij 
plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft. 
 
3.2 Geanonimiseerde analytische cookies 
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt 
gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste 
bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de 
reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de 
volgende data verzameld worden: 
 

- het aantal unieke bezoekers 
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken 
- welke pagina’s gebruikers bekijken 
- hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 
- bij welke pagina bezoekers de site verlaten.  

 
3.3 Analytische cookies 
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt 
gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste 
bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de 
reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de 
volgende data verzameld worden, zoals: 
 

- welke pagina's je hebt bekeken 
- hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven 
- bij welke pagina je de site hebt verlaten. 

https://studio-artworks.com/


- Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij 
krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij 
vragen je toestemming om statistieken cookies te plaatsen. 

 
4. Privacybeleid 
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: 
Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe 
lang deze worden bewaard. 
Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken. 

- Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te 
vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt. 
Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die 
toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit kan 
rechtsreeks door een mail te sturen naar info@studio-artworks.com  

- Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij 
de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere 
Verwerkingsverantwoordelijke. 

- Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen 
hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 

  
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de 
contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens 
omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). 
 
5. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen 
Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven 
dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je 
internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer 
informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van je 
browser. 
 
Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies 
in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan 
onze sites. 
 
6. Contactinformatie 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u 
contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie: 
 
Studio Artworks 
Marisstraat 2 
2042AK, Zandvoort 
Nederland 
Website: https://studio-artworks.com 
Email: info@studio-artworks.com 
Telefoonnummer: +31 6 40 70 17 79 
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