
Privacyverklaring van l’Atelier des Idées, jan 2019 

l’Atelier des Idées, gevestigd aan de Meerweg 59, 2103VB 
Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. De 
privacyverklaring van l’Atelier des Idées geldt voor iedereen die de 
websites en het atelier bezoekt. l’Atelier des Idées houdt zich aan 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 
2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met de 
persoonsgegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen. 
 
Kamer van Koophandel nummer: 34377018 Mw. M.E. Sap is de 
functionaris Gegevensbescherming van l’ Atelier des Idées. Contact 
gegevens: info@latelierdesidees.nl  of 06-14109291. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
l’Atelier des Idées verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
geïnteresseerd bent in het aanbod van l’Atelier des Idées en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
- Voor- en achternaam  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
 
l’Atelier des Idées respecteert de privacy van alle gebruikers van 
haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie 
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken 
uw gegevens om ons aanbod van de creatieve workshops, inspiratie 
updates en boekingen administratie zo snel en gemakkelijk mogelijk 
te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens 
uitsluitend gebruiken met uw toestemming. l’Atelier des Idées zal 
uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die eventueel zijn 
betrokken bij het uitvoeren van uw boeking. 
 
l’Atelier des Idées gebruikt de verzamelde gegevens om haar 
klanten de volgende diensten te leveren: 
Als u een boeking plaatst, hebben we uw naam, adresgegevens, 
telefoonnummer en e-mailadres nodig om uw boeking uit te voeren 
en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
l’Atelier des Idées verkoopt uw gegevens niet. 
l’Atelier des Idées zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen 
die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw boeking. De eventuele 
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 



 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van 
l’Atelier des Idées, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik help u 
graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u 
deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig 
mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente 
informatie. 

Uiteraard kunt zich altijd uitschrijven van de nieuwsbrief via de 
unsubscribe/uitschrijven link. Wij verwijderen uw naam dan uit ons 
bestand. Mocht de verwerking niet plaatsvinden, neem dan svp 
contact met ons, zodat we het alsnog kunnen regelen.  

 

	


