
Be Nattie Privacy Policy is only available in Dutch, as the head office of Be Nattie is located in Belgium. 
Please contact Be Nattie via work@nattie.be if you have any questions regarding your privacy.

Be Nattie Privacybeleid
Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw 
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt 
omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw 
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw 
rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt 
maken van die rechten.
De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden omwille van 
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te 
raadplegen.

Be Nattie
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Be Nattie, de 
éénmanszaak van Nathalie De Grauwe, grafisch vormgever, illustrator 
and webshop eigenaar.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Be Nattie verzameld 
worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt 
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Neem gerust contact op als je vragen hebt over het gebruik van jouw 
gegevens:
E-mail: work@nattie.be
Whatsapp: +27791121287
Adres: Hendrik Van Dievoetlaan 9 - 1860 Meise - België
BTW: BE0749.958.171

mailto:work@nattie.be


Algemene principes inzake gegevens
Alles wat Be Nattie doet met betrekking tot jouw gegevens, valt onder 
de volgende overkoepelende gegevensprincipes:
• Jouw informatie behoort jou toe en niet Be Nattie. Je zou in staat 
moeten zijn om deze te controleren en geïnformeerd en vertrouwd 
moeten zijn met alles wat Be Nattie met jouw informatie doet;
• Waar nodig, zal Be Nattie jouw toestemming vragen en zal jouw 
informatie enkel verzameld, bewaard, gebruikt en gedeeld worden (a) 
voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd 
belang) die je duidelijk zijn uitgelegd en waartegen je geen bezwaar 
hebt gemaakt, of (b) wanneer het wettelijk verplicht is om dit te doen. 
Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, worden jouw gegevens 
verwijderd;
• Be Nattie zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie 
wordt verzameld, waarom en hoe deze gebruikt wordt, zodat je 
geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de 
manier waarop je jouw gegevens op een zo comfortabel mogelijke 
manier kunt beheren;
• Zolang Be Nattie in het bezit is van jouw informatie, zal deze up-to-
date gehouden en beschermd worden alsof het om eigen persoonlijke 
informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Ontvangers
De gegevens die Be Nattie ontvangt en verwerkt worden beheerd 
d.m.v.:

One.com
De e-mail van Be Nattie wordt gehost bij One.com. Als jij contact 
opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails 
opgeslagen op de servers van One.com.
De website en back-ups van de website worden gehost bij One.com. 
Gegevens die jij achterlaat op de website van Be Nattie zijn op de 
servers van One.com opgeslagen.

Partners 
Be Nattie maakt gebruik van volgende partners om de aangeboden 
diensten en/of producten te kunnen verschaffen:

Etsy
E-commerce platform
(Lees hun privacybeleid hier)

Printful
Drop shipping en printing dienst voor e-commerce
(Lees hun privacybeleid hier)

https://www.etsy.com/nl/legal/privacy/?ref=ftr
https://www.printful.com/policies/privacy


Printify
Drop shipping en printing dienst voor e-commerce
(Lees hun privacybeleid hier)

Stanley/Stella
Kledingbedrijf
(Lees hun privacybeleid hier)

Redbubble
E-commerce platform
(Lees hun privacybeleid hier)

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Be Nattie, 
maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, 
tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer 
moeten bewaren.

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 
Be Nattie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail 
te sturen of telefonisch contact op te nemen met Be Nattie. Je krijgt 
dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het 
recht om dit te laten rectificeren door Be Nattie.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Be Nattie opgeslagen 
liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan 
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Be Nattie al jouw 
gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Be Nattie vastgelegd zijn? 
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 
Persoonsgegevens, als je vindt dat Be Nattie niet op de juiste manier 
met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Be Nattie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het 
recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

https://printify.com/privacy-policy/
https://www.stanleystella.com/nl-be/privacy-policy-cookies
https://www.redbubble.com/privacy


Plichten
Be Nattie verwerkt persoonsgegevens op grond van een 
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk 
hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Be Nattie via 
e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale 
benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. 
Je adres is bijvoorbeeld nodig om een bestelling te kunnen versturen. 
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Be Nattie 
de betreffende diensten of producten niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Be Nattie met 
anderen dan de hierboven genoemde partners te delen (voor 
bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw 
toestemming voor worden gevraagd.
Be Nattie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer 
dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Be Nattie dit gerechtvaardigd 
acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, 
eigendom of veiligheid van Be Nattie te beschermen. Daarbij tracht 
Be Nattie altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande 
contactgegevens.
E-mail: work@nattie.be
Whatsapp: +27791121287
Adres: Hendrik Van Dievoetlaan 9 - 1860 Meise - België
BTW: BE0749.958.171


