Disclaimer & Privacy Atelier Nuenen

Atelier Nuenen respecteert de privacy van bezoekers van deze website en gerelateerde mobiele applicaties en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de
aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Atelier Nuenen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst via de website en die u zelf
aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Verwerken van bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
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 u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xlwebsolutions.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van technische, functionele en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer op
slaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te
zien, te corrigeren of verwijderen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie
uw pasfoto en burger-service-nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze
producten en diensten door dit te melden via 040-2906630.

Beveiliging
Atelier Nuenen 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 via 040-2906630.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden
gepubliceerd.
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