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Marjon den Engelsman van ART & WORKSHOP, Atelier 49 Westelijke Parallelweg 50 - 3331 EW
Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals vermeld in deze verklaring.
Uw persoonlijke gegevens - naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, banknummer- die u
zelf heeft verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.
Doel van het opslaan van persoonlijke gegevens zijn:
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is tijdens de duur van het lesseizoen of bij
workshops in geval van afspraak wijzigingen en/of doorgeven van praktische aanvullende informatie
- om de facturering van geleverde diensten te kunnen uitvoeren en verzenden
- om verzending van een eventuele nieuwsbrief mogelijk te maken mits u dit aangegeven heeft
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen
aan een eventuele wettelijke verplichting. Facturen en bankgegevens worden verwerkt in de
boekhouding en verstrekt aan de Belastingdienst.
Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden anders dan bovengenoemd.
De persoonlijke gegevens worden met zorg opgeslagen in een digitale beveiligde omgeving en worden
beschermd tegen onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en misbruik.
De gegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard. Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens worden niet digitaal verwerkt. Deze worden primair gebruikt ter ondersteuning van
afspraken en ter aanvulling in relatie tot de doelstelling van schilderlessen en workshops.
Bij het bezoeken van de website www.marjondenengelsman.nl worden geen cookies opgeslagen.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Zonder tussenkomst van Marjon den Engelsman
kan er dus geen besluit worden genomen door computerprogramma’s of systemen.
U kunt altijd verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wijzigen. Indien u vragen of
informatie hierover wenst kunt u mailen naar info@marjondenengelsman.nl
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