
Privacyverklaring Stichting uitgeverij en boekhandel Pegasus 
 
 
Met deze verklaring wil Pegasus u informeren over haar beleid rondom de verwerking van 
persoonsgegevens. In onderstaande verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens 
gebeurt. 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
 
Pegasus verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens. Dit is nodig op grond van 
verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar ook voor verplichtingen die voortvloeien uit 
overeenkomsten die Pegasus in het belang van haar klanten heeft gesloten met derden.  
Algemene gegevens worden ook gebruikt voor het verwerken van bestellingen en de 
toezending van nieuwsbrieven.  
 
Verkrijging van gegevens 
 
Pegasus verkrijgt de gegevens doordat u ze zelf aan Pegasus hebt gegeven. 
Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als Pegasus aan een 
wettelijke verplichting moet voldoen. 
 
Beveiligingsniveau 
 
Pegasus verzorgt zelf haar administratie en beschermt de aan haar toevertrouwde 
gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het 
risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein 
mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan een beveiligde website (SSL-certificaat), 
firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data 
en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u 
contact met ons opnemen. 
 
Website 
 
Bij een bestelling op onze website wordt een aantal persoonsgegevens vastgelegd. Deze 
worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de bestelling.  Naast de medewerkers 
van Pegasus kan ook onze websitebouwer deze gegevens inzien. Dit gebeurt echter alleen 
wanneer er zich een technisch probleem voordoet. De website wordt gehost bij Byte.nl. 
Daarnaast gebruikt Pegasus Google Analytics, een service voor webanalyse. Google 
Analytics maakt gebruik van cookies om te onderzoeken hoe gebruikers de website 
gebruiken. De informatie over uw websitegebruik die door de cookies gegenereerd wordt, 
wordt uitgewisseld met en opgeslagen bij Google op servers in de Verenigde Staten.  
De verkregen informatie wordt door ons alleen gebruikt om onze website te verbeteren, de 
gegevens zijn voor ons niet herleidbaar tot individuele gebruikers. 
De op de site ingevoerde persoonsgegevens worden door Pegasus bewaard in verband met 
de correcte afhandeling van de bestelling en betaling en voor eventuele claims en 
servicedoeleinden. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld. 
 
Nieuwsbrieven 
 
Nieuwsbrieven worden toegezonden aan belangstellenden om hen te informeren over 
presentaties en ander nieuws van Pegasus. De nieuwsbrieven worden door Pegasus zelf 
verstuurd, en alleen aan mensen die zich daarvoor opgegeven hebben. 
Mocht u ten onrechte op onze mailinglist terechtgekomen zijn, dan kunt u zich afmelden via 
pegasus@pegasusboek.nl o.v.v. afmelden nieuwsbrief. 
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Administratie 
 
De wettelijke bewaartermijn van onze administratieve en financiële administratie is zeven 
jaar. 
 
Aanpassen privacy verklaring 
 
Pegasus heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de 
website pegasusboek.nl worden gepubliceerd. 
 
Contactgegevens 
 
Eventuele klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u, na melding bij 
Pegasus, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Heeft u vragen of verzoeken, wilt u uw gegevens inzien, of wilt u uw toestemming tot gebruik 
van uw gegevens intrekken, dan kunt u ons daar schriftelijk over berichten: 
 
Stichting uitgeverij en boekhandel Pegasus 
Postbus 11 470 
1001 GL Amsterdam 
pegasus@pegasusboek.nl 
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