PRIVACYVERKLARING
Inge van den Thillart / atelier de goede moet, hierna te noemen: ‘Ik’, gevestigd aan Hogeweg
2, 6621 BN Dreumel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen
Voor het ontvangen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens neem ik de huidige
privacywetgeving in acht. De manier waarop ik dat doe, maak ik door middel van deze
privacyverklaring inzichtelijk.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.
Ik vraag en bewaar niet meer persoonsgegevens dan voor het doel noodzakelijk is.
Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Naam, e-mail adres, adres (indien van toepassing), telefoonnummer (indien van toepassing)

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens:
•
•
•

Gebruik ik om met u te kunnen communiceren. Ik communiceer met u over
kunstnieuws, exposities, cursusaanbod en ander nieuws wat voor u van belang kan
zijn. Dit doe ik door middel van nieuwsbrieven en e-mail.
Gebruik ik bij bestelling van een dienst of product om de dienst of product te leveren of
er toegang toe te geven of om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Gebruik ik bij wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de Belastingwetgeving.

Bewaartermijn
Ik ben niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te
kunnen communiceren bewaar ik uw persoonsgegevens. Dat doe ik echter niet langer dan
strikt noodzakelijk is.
Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te laten verwijderen dan zorg ik dat
dat binnen 2 weken nadat ik uw verzoek ontvangen heb is gebeurd.

Delen met derden
Ik verstrek uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u.
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Met de organisaties die uw gegevens in mijn opdracht verwerken sluit ik een
verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging en bescherming
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en andere ongewenste handelingen met
persoonsgegevens tegen te gaan.
Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die ik verwerk optimaal te beschermen.
Niemand anders dan ik heeft inzage in die gegevens. Als u het idee heeft, dat uw gegevens
ondanks mijn privacymaatregelen toch niet goed beveiligd zijn, neem dan aub contact met mij
op.
inge@ingevandenthillart.nl

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
hiervoor een verzoek indienen bij mij (ik). U kunt dit verzoek richten aan:
Inge van den Thillart, inge@ingevandenthillart.nl
Inzage in gegevens van anderen is niet toegestaan.

Cookies
Ik maak alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. Inge van den Thillart, atelier de goede moet gebruikt cookies om:
– ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden
– gebruikersstatistieken te genereren om de website te analyseren, om zowel de
paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn
wanneer u terugkeert naar mijn website. Het is niet mijn bedoeling om dergelijke informatie te
gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in
een geaggregeerde en anonieme vorm. Ik maak hiervoor gebruik van Google Analytics. Dit is
een dienst van Google Inc. Ik heb hiervoor:
• een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• ervoor gezorgd dat het IP adres is geanonimiseerd. Hiervoor wordt het laatste octet van het
IP-adres gemaskeerd;
• de mogelijkheid van google om gegevens te delen uitgezet;
• de mogelijkheid van google om andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies te gebruiken uitgezet.
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Door het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze
worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is
opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Via mijn website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn.
Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via mijn website doorverwezen
wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de
websites van Facebook, Instagram en LinkedIn.
Nieuwsbrief
Voor het verzenden van nieuwsbrieven maak ik gebruik van Mailchimp. Hiervoor heb ik met
Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten. Uiteraard voldoet deze aan de vigerende
privacy wetgeving. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vindt u op de website
van Mailchimp.
Aanmelding voor de nieuwsbrief is uitsluitend mogelijk door dit zelf te doen en wordt gebruik
gemaakt van een zogeheten dubbele opt-in. Dat betekent dat na uw aanmelding om een
bevestiging van deze aanmelding wordt gevraagd.
Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven
als abonnee van mijn nieuwsbrief.

Klachten
Ik wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat ik niet voldoe aan
de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afsluitend
Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen. Per 25 mei 2018 geldt de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde
privacywetgeving in de hele EU.

Inge van den Thillart / atelier de goede moet
Hogeweg 2
6621 BN Dreumel
0031634625463
inge@ingevandenthillart.nl
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