Privacy & Cookies verklaring
dehaanschilderijen.nl bestaat uit twee verschillende ondernemingen (“Janneke de
Haan Coaching” en “Maartje de Haan Schilderijen & Vormgeving”), welke samen één
website beheren.
dehaanschilderijen.nl hecht veel waarde aan haar klanten en aan hun privacy en
daarom

vinden wij het belangrijk om

u te informeren hoe wij met uw

persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook
over uw rechten hierin. In deze Privacy & Cookies verklaring beantwoorden wij uw
vragen hierop.
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacyreglement. Hieronder leest u wat wij
met een aantal van deze woorden bedoelen:
• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
• Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld
het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze
administratie.

1. Van wie verwerkt dehaanschilderijen.nl persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van dehaanschilderijen.nl, die het
contactformulier op onze website invullen.

2. Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van de
persoonsgegevens?
Janneke de Haan Coaching en Maartje de Haan Schilderijen & Vormgeving zijn
geheel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Dit zijn onze contactgegevens:
Janneke de Haan Coaching
Molenbroekseweg 2, 5091 TG Middelbeers, Telefoonnummer; 06-57628356
Bedrijfsregistratie: KvK-nr. 72967447, BTW-nr. 147792228B01
M aartje de Haan Schilderijen & Vorm geving
Langereijt 1, 5091 JP Oostelbeers, Telefoonnummer; 06-27301742
Bedrijfsregistratie: KvK-nr. 53765036, BTW-nr. 147792319B01

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
dehaanschilderijen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen
opnemen nadat u ons een mail heeft gestuurd (via het contactformulier op onze site).

4. Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij maken geen gebruik van videocamera’s in onze ateliers.

5. Hoe gaat dehaanschilderijen.nl met uw persoonsgegevens om?
Wij respecteren en beschermen uw persoonsgegevens en hanteren de volgende regels:

•We

verwerken hoofdzakelijk basale persoonsgegevens zoals naam, adres,

woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Deze
gegevens zijn noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn;
•We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
•We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan u;
•We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
•We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is
voor de verwerking van uw gegevens;
•We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is;
•Onze website bevat links naar websites van Facebook. Deze Privacy en Cookies
verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden u aan het privacybeleid van
de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen;
•We stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan
derden;
•Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7
jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst.

6. Waar kan ik terecht voor een vraag of een klacht?
Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens
door dehaanschilderijen.nl, dan kunt u ons bellen: 06-57628356 of 06-27301742.

7. Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

8. Kan dehaanschilderijen.nl dit document wijzigen?
Ja, deze Privacy en Cookies verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy en
Cookies verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy en Cookies
verklaring kunt u steeds terugvinden op onze website.

