
Privacyverklaring website 

Verklaring Privacybeleid 
ATELIER jelle verheijen respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. We behandelen alle 
persoonlijke informatie op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze. Wij houden ons aan de wet, en, meer 
specifiek, aan de GDPR (General Data Protection Regulation) en de Wbp (Wet bescherming 
persoonsgegevens). In het algemeen is ATELIER jelle verheijen verantwoordelijk voor het verwerken van 
uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gebruikersgegevens worden 
verzameld, gebruikt en beheerd en hoe uw privacy en persoonlijke gegevens worden beschermd. Lees 
dit gedeelte alstublieft aandachtig door. 

Gebruik van persoonlijke gegevens 
Ons systeem verzamelt uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze services. We 
zullen echter alleen de persoonlijke gegevens opslaan en gebruiken die u expliciet heeft verstrekt 
betreffende een specifieke dienst die u heeft verzocht. De verzamelde persoonlijke gegevens omvatten 
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Contactformulier 
Wanneer u het contactformulier op onze website invult of een e-mail stuurt naar een van onze 
contactpersonen, worden uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is verzameld en bewaard. We 
zullen uw persoonlijke gegevens echter niet publiceren. We bevestigen dat we deze informatie niet 
doorgeven aan derden, met uitzondering van Google Analytics. 

Google Analytics 
De website van ATELIER jelle verheijen maakt gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hiervoor 
een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Aangaande uw privacy, hebben we de 
laatste acht tekens van uw IP-adres afgeschermd. Ook delen we uw gegevens niet met andere services 
die verbonden zijn aan Google. 

Sociale media 
Op onze website zijn enkele social media knoppen te vinden. Houd er alstublieft rekening mee dat de 
beheerders van deze aanbieders uw persoonlijke gegevens verzamelen. 

Veiligheid 
Onze informatiesystemen en -programma’s zijn goed beschermd. We nemen alle geschikte technische 
en organisatorische maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke 
gegevens te voorkomen. 

Vragen 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent de toegang tot of verwijdering van uw 
persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@atelierjv.nl of telefoon 071 566 
31 35. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 augustus 2018.  

Deze verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie. Daarom 
adviseren wij u om deze sectie regelmatig te raadplegen wanneer u onze website bezoekt 


