Privacy verklaring Atelier Quiltlokaal.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Dit houdt in dat wij als bedrijf niet zomaar uw gegevens mogen verwerken en bewaren,
zonder dat u als klant hiervan op de hoogte bent. In deze privacyverklaring kunt u lezen
welke gegevens wij verwerken en hoelang wij deze bewaren.

Bedrijfsomschrijving.
Deze privacyverklaring is geschreven voor Atelier Quiltlokaal, statutatir gevestigd te
Sneek, kantoorhoudende te 8608 WB Sneek, Molenkrite 169, 8608 WB Sneek,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68243766, hierna te noemen:
‘atelier’. Het atelier is tevens vindbaar via de website: www.atelierquiltlokaalenshop.nl
In het atelier worden workshops en cursussen gegeven en is het een plaats waar
gezamenlijk het quilten wordt uitgeoefend. Daarnaast kunnen quiltstoﬀen en toebehoren
gekocht worden.

Gegevensfunctionaris
Onze gegevensfunctionaris is mevrouw G. (Rita) Visscher- Sijtsma. Zij is te bereiken
middels: info@quiltlokaalenshop.nl of het telefoonnummer 0611352500. In geval van haar
afwezigheid is mevrouw E.M.J. (Vera) Visscher bevoegd om uw gegevens te verwerken
binnen ons bedrijf.

Persoonsgegevens
Het atelier verwerkt u 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:
- Uw voor – en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op
onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
een wettelijk vertegenwoordiger. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld
zonder ouderlijke toestemming. Indien u van mening bent, dat wij zonder die
toestemming gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via
info@quiltlokaalenshop.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag gegevensverwerking
Wij mogen uw gegevens verzamelen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst of wanneer u hier toestemming voor geeft. Hierbij kunt u denken aan het
opgeven van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij kunnen ook een
wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld omdat wij
fraude vermoeden.
Uw gegevens worden binnen ons bedrijf verzameld voor:
- Het afhandelen van uw bestelling.
- Verzenden van onze nieuwsbriefU te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen bij u af te leveren.

Bewaartermijn
Het atelier gebruikt u persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen:
- Opgeven voor een workshop: Uw persoonsgegevens waarmee u zich opgeeft voor
een workshop worden bewaard voor een periode van één jaar. Op het
aanmeldformulier kunt u aangeven dat u wenst dat uw gegevens slechts eenmaal
worden gebruikt.
- E-mailadressen ten behoeve van de nieuwsbrief: deze e-mailadressen worden
opgeslagen voor de periode dat de nieuwsbrief wordt ontvangen. Indien u geen
nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een bericht
te zenden aan info@quiltlokaalenshop.nl. Uw e-mailadres zal hierna uit ons bestand
worden verwijderd.
- Accountgegevens: Op onze website kunt u een account aanmaken voor het
plaatsen van een bestelling. Indien u twee jaar lang geen gebruik maakt van uw
account, worden uw gegevens verwijderd.

Rechten voor u als klant.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door het atelier
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. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@quiltlokaalenshop.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
geldig legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto,
machine readablezone (de strook met nummers onderaan uw paspoort),
identiteitsnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken op uw verzoek. Het atelier wil u
er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verplichte gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, hebben wij een aantal gegevens van
u nodig. Deze zijn in het contactformulier met een * gemarkeerd.

Beveiliging
Het atelier 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 met ons op via
info@quiltlokaalenshop.nl. Uw gegevens worden opgeslagen in de database van
mijnwebwinkel.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Het atelier verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hierbij kunt u denken aan de bezorgpartners of docenten.
Op het moment dat er gegevens worden ingevuld op onze website, zoals in het
contactformulier, komen deze gegevens eveneens terecht op de mailserver van
mijnwebwinkel.nl

Cookies
Atelier Quiltlokaal maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

