
PRIVACYVERKLARING 
Atelier de Verwondering (CARMEN MELONI) 
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  

Atelier de Verwondering (CARMEN MELONI) kan persoonsgegevens over u verwerken, 
doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier de Verwondering en/of omdat u deze 
zelf bij het invullen van een contact/inschrijfformulier op de website aan Atelier de 
Verwondering heeft verstrekt. Of schriftelijk/ telefonisch op enige andere wijze contact heeft 
opgenomen met Atelier de Verwondering. Het gaat hierbij om de volgende 
persoonsgegevens:  

- Uw voor- en achternaam (en of van uw kind(eren)) 
- Uw gender 
- Uw adresgegevens 
- Uw geboortedatum 
- Uw telefoonnummers 
- Uw emailadres 
- Uw IP-adres 

Daarnaast kan Atelier de Verwondering foto’s maken van cursisten tijdens 
cursus/workshopmomenten of de werken van cursisten delen via wesite of sociale media. 
Zie algemene voorwaarden Atelier de Verwondering.  

WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD 

Atelier de Verwondering verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren, ter identificatie 
en voor facturering van de diensten m.n. cursussen of het gebied van kunsteducatie. Ook 
kan Atelier de Verwondering contact met u opnemen (per post, mail, telefoon) voor het niet 
nakomen van de overeengekomen diensten. Ook kan zij uw gegevens doorgeven aan een 
incassodienst bij het niet voldoen van een factuur.  

HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD 

Atelier de Verwondering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet 
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt tenzij u heeft 
aangegeven geïnformeerd te willen blijven over de diensten van Atelier de Verwondering. 

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN 

Atelier de Verwondering verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienst/opdracht of bij het niet nakomen van de 
overeenkomst of wettelijke verplichting.   

ALGEMENE GEGEVENS BIJ WEBSITEBEZOEK  

Op de website van Atelier de Verwondering worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Er worden geen cookies 
geïnstalleerd. Atelier de Verwondering maakt daarnaast gebruik van Google Analytics 



waarbij bezoekersaantallen, demografie en zoektermen opgeslagen worden. De aldus 
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 
privacybeleid van Google voor meer informatie. Zie privacybeleid van Google Analytics 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan Atelier de Verwondering te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier de 
Verwondering heeft hier geen invloed op.  

Atelier de Verwondering heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier de 
Verwondering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

GEGEVENS INZIEN OF AANPASSEN  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelierdeverwondering.nl 
ter attentie van mevr. C. Meloni. Atelier de Verwondering zal zo snel mogelijk, maar binnen 
vier weken, op uw verzoek reageren.  

GEGEVENS BEVEILIGD  

Atelier de Verwondering neem de bescherming van uw gegevens serieus en zal hier 
zorgvuldig mee omgaan om diefstal en misbruik te voorkomen. Computers worden beveiligd 
met wachtwoorden en wij houden onze antivirussoftware up- to-date. Onbevoegden hebben 
geen toegang tot de gegevens. 
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