
Privacystatement: 
In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens. Via deze website  van u verzamelt en hoe die gegevens 
gebruikt worden.  

Bedrijfsgegevens 
Dit privacy-beleid is van toepassing op de verwerking van uw gegevens. 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Kirsten Krijthe. Met dit privacy-regelement wil ik u 
informeren  over de manier waarop ik omga met uw gegevens. 
Persoonsgegevens die ik verzamel 
Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

● Het aanvragen van korting in het kader van het Persoonlijk Cultuur Budget; 
● Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten; 
● Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
● Het toezenden van materiaal en informatie betreffende cursus of opdracht. 

Ik gebruik uw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde. 

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken 
Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, wanneer dit nodig is om een 
(cursus)overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Ik vraag alleen gegevens die wij nodig hebben 
om de hiervoor genoemde doelen te behalen. 
Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het 
delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kan ik u  helaas niet op alle doeleinden van dienst zijn. Ik heb bepaalde 
persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. 

Waarom wij persoonsgegevens delen 
Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij 
ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten 
persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor Ateliers Majeur. Er bestaan duidelijke afspraken met deze 
partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze 
afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met Ateliers Majeur. 
 
Tevens is op mijn functie als docent een geheimhoudingsverklaring als freelancer van toepassing m.b.t. de omgang met 
persoonsgegevens van cursisten, medewerkers en  culturele aanbieder Atelier Majeur. 
 
 
Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens 
Ik bewaar uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen 
aan de wettelijke bewaarverplichting bijvoorbeeld de bewaartermijn van De Belastingdienst is 7 jaar. 
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies 
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Toegang tot uw persoonsgegevens en deze beheren 
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw 
gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik 
maken van één van deze rechten? Neem dan contact met mij op. 
 
 
Cookies en soortgelijke technologieën 
Deze website maakt  gebruik van functionele en analytische cookies.  

● De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert; 
● De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door 

Google Analytics. 

 
Wijziging statement 
Het privacyreglement kan worden gewijzigd. Van deze wijziging wordt melding gedaan op de website.  
Vragen en contact 
Bij vragen over het privacyreglement of diensten kunt middels deze website contact opnemen. 
 


