PRIVACY VERKLARING ATLJ VORMGEVING
ATLJ Vormgeving, gevestigd aan Rosa Spierplantsoen 127, 1705 KV Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Linda van Geel-Wolkers is de Functionaris Gegevensbescherming van ATLJ Vormgeving. Zij is te bereiken via
studio@atlj.nl of 072 572 75 22.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
ATLJ Vormgeving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
ATLJ Vormgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het versturen van een door jou bestelde cadeaubon
BEWAARTERMIJN
ATLJ Vormgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar na het laatste contactmoment.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
ATLJ Vormgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door ATLJ Vormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@atlj.nl.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
ATLJ Vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

