Privacy Verklaring • Studio Seele
Algemeen

Studio Seele gevestigd Vlijst 14 te Bergeijk is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens door Studio Seele

Als ondernemer moet Studio Seele voldoen aan de wet op de privacy van je
persoonsgegevens en neemt de bescherming van je gegevens serieus.
Studio Seele ontvangt persoonsgegevens door middel van het aanmeldingsformulier, dat
geheel vrijblijvend door jou ingevuld wordt. Daarop ga je akkoord met zowel de Algemene
Voorwaarden als ook de Privacy Verklaring.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Studio Seele verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Voor het afhandelen van je betaling
• Voor het verzenden van de nieuwsbrief van Studio Seele
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
• Om je te informeren over wijzigingen van de lessen, de diensten en producten van
Studio Seele
• Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, zoals de belastingaangiftes.
• Voor het zorgvuldig kunnen uitoefenen van haar diensten en om een verantwoorde
manier van lesgeven te garanderen.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Studio Seele bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden na uitschrijving
niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Seele verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Studio Seele gebruikt

Studio Seele maakt gebruik van cookies, om de website te verbeteren, en om het verkeer
op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het
plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar
info@studioseele.nl.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Studio Seele neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op met Studio Seele.

Contact

Christiane Gathmann
www.studioseele.nl
Vlijst 14
5571 EZ Bergeijk
+ 31 - (0) 6 - 26 170 979
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 05086588

