PRIVACY VERKLARING
Contactgegevens:
https://atelierdelagehoeve.nl
H.B. Jonkerweg 14
8449ED Terband
0513 529590
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Atelier de Lage Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten
En/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor-en achternaam
Adresgegevens
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Atelier de Lage Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wizigingen van onze diensten en producten.
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bi j u af te leveren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Atelier de Lage Hoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Atelier de Lage Hoeve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Atelier de Lage Hoeve gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smatphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bv. uw voorkeurs- instellingen. Ook kunne wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen
van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar delagehoeve@kpnmail.nl
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Atelier de Lage Hoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies ,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via delagehoeve@kpnmail.nl

