Privacyverklaring op basis van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Ik gebruik jouw persoonsgegevens om producten en diensten te kunnen leveren. Daarbij
neem ik de huidige privacy wetgeving in acht. Hieronder lees je wat ik met jouw
persoonsgegevens doe, welke rechten jij hebt en wat mijn plichten zijn.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is:
Geeske van de Molengraft van Atelier-G
Kalmoesbeek 25
5709 PV Helmond
Tel.: (0031) 6 825 851
E-mail: info@atelier-g.nl
Web: www.atelier-g.nl
Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk een beperkt aantal van jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn
diensten of omdat je die aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer (bij betaling van kunstwerken)
Overige gegevens die actief door jou verstrekt worden in bijvoorbeeld
correspondentie, inschrijving nieuwsbrief, facturen en telefonisch contact

Bijzondere en-of gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met mij op via info@atelier-g.nl, zodat ik de gegevens kan verwijderen.
Tijdens evenementen maak ik foto´s en eventueel video-opnames. Het kan zijn dat jij hierop
vastgelegd bent en daarbij ook kenmerken zoals geaardheid, huidskleur of godsdienst

zichtbaar zijn. Hierover registreer ik geen gegevens. Mogelijk publiceer ik het
beeldmateriaal, maar dat doe ik uitsluitend met jouw toestemming.
Doelen waarvoor ik jouw persoonsgegevens gebruik
De eerder gespecificeerde persoonsgegevens gebruik ik voor de volgende doelen:
-

Je te bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Locatiebezoek
Uitbrengen van een offerte
Afhandeling van jouw betaling
Aflevering van goederen
Marketing en promotie, zoals verzending van mijn nieuwsbrief
Uitvoering van wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb bij de
belastingaangifte
Je te informeren over wijzigingen in mijn dienstverlening en/of producten
Om controles uit te voeren ter voorkoming van fraude

Bewaartermijn
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor ze worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
Voor- en achternaam:

Adresgegevens:
E-mailadres:

Bankrekeningnummer:

gedurende 7 jaar in geval van ontwerp en/of aankoop van een
kunstwerk. In geval van inschrijving voor de nieuwsbrief en
voor marketing- en promotiedoeleinden tot het moment dat jij
schriftelijk verzoekt om jouw persoonsgegevens uit mijn
bestand te verwijderen.
gedurende 7 jaar in geval van ontwerp en/of aankoop van een
kunstwerk.
gedurende 7 jaar in geval van ontwerp en/of aankoop van een
kunstwerk. In geval van inschrijving voor de nieuwsbrief en
voor marketing- en promotiedoeleinden tot het moment dat jij
schriftelijk verzoekt om jouw persoonsgegevens uit mijn
bestand te verwijderen.
gedurende 7 jaar in geval van ontwerp en/of aankoop van een
kunstwerk.

Delen met derden
Ik verstrek je gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de organisaties
die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld een bezorgdienst) sluit ik een
verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw

persoonsgegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of misbruikt worden, neem dan contact op met info@atelier-g.nl.
Ook kun je hierover een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het (eerste) bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website
optimaliseren. Hiervoor maak ik gebruik van Google Analytics.
Door middel van het instellen van je internetbrowser kun je jezelf afmelden voor de cookies.
Dan worden de cookies niet opgeslagen. Je kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is
opgeslagen op je computer via de instellingen van je browser verwijderen.
Google Analytics
Atelier G maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief nieuwsberichten van Atelier G in Google zoekmachines zijn. De
verzamelde informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres),
overgebracht naar Google en opgeslagen op hun servers. Hierop heeft Atelier G geen
invloed. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem
hiervoor contact op via info@atelier-g.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is
gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarop je
paspoortnummer, BSN (burgerservicenummer )en MRZ (machine readable zone: de strook
met cijfers onderaan het paspoort) zwart, zodat je privacy gewaarborgd is. Je ontvangt van
mij een bevestiging zodra je verzoek is uitgevoerd.
Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
Je hebt het recht om je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te
trekken, tenzij dat tot een situatie leidt die in strijd is met de wet. Denk hierbij aan
verplichtingen met betrekking tot financiële administratie of het grondrecht op vrije
meningsuiting en informatie zoals artistieke vrijheid. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen
via info@atelier-g.nl. Je ontvangt van mij een bevestiging zodra je verzoek is uitgevoerd.
Afsluitend
Ik ga ervan uit dat ik je met deze uitleg voldoende heb geïnformeerd over de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.
Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf
die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
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