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Privacyverklaring
Marielle Lassche Kunst & Context vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen
we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te
behandelen.
Marielle Lassche Kunst en Context, gevestigd aan Mercurius 3 2353 WP Leiderdorp, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
website: https://mariellelassche.nl
Kantooradres: Mercurius 3 2353 WP Leiderdorp
telefoonnummer: 06-51531736
email: info@mariellelassche.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Marielle Lassche is de Functionaris Gegevensbescherming van Marielle Lassche Kunst en
Context Hij/zij is te bereiken via m.n.lassche@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marielle Lassche Kunst en Context 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
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marielle Lassche Kunst en Context verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Marielle Lassche Kunst en Context verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Nieuwsbrief
Marielle Lassche Kunst & Context stuurt regelmatig een nieuwsbrief waarin ze
geïnteresseerden informeert over het aanbod van diensten en ander interessant nieuws
over kunst en context. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je
kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marielle Lassche Kunst en Context bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marielle Lassche Kunst en Context verkoopt jouw 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. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marielle
Lassche Kunst en Context blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marielle Lassche Kunst en Context gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de dienst Google Analytics. Ik gebruik die om bezoekersaantallen en -gedrag bij te
houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik
heb hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden
aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies verwijderen en weigeren
Uiteraard mag je cookies weigeren en/of verwijderen. Wees je ervan bewust dat de
website dan mogelijk minder goed werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door
een mail te sturen naar info@mariellelassche.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor
alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons
ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen
6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die
nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de
diensten en producten niet aan je leveren en we komen graag na wat we beloven!
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt
gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@mariellelassche.nl.
Marielle Lassche Kunst en Context wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marielle Lassche Kunst en Context neemt de bescherming van jouw 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 dan
contact op via info@mariellelassche.nl

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy
wetgeving.
Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy
Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@mariellelassche.nl en zet “privacy
statement” in de onderwerpregel van je email.
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