
Privacy- en cookieverklaring 
Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Atelier de Beer. Wij zorgen 
er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt 
beschreven hoe Atelier de Beer omgaat met persoonsgegevens. 
 
Doeleinden en grondslagen van gegevensverwerking 
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om de relatie met Atelier de Beer aan te 
gaan en te verdiepen. Als je via de website iets bestelt, gebruiken wij deze gegevens om je 
het product toe te sturen en voor de financiële afwikkeling. Indien u bepaalde informatie of 
contact niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit altijd aangeven en zullen wij, waar 
mogelijk, een dergelijke verwerking van uw gegevens zo spoedig mogelijk stopzetten. 
 
Als u zich via de website of op een andere manier aanmeldt voor een activiteit van Atelier de 
Beer (bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een verzoek om bepaalde informatie), iets bestelt of 
gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor verder 
gebruik. Om gerelateerde, relevante informatie te sturen, waaronder informatie over Atelier 
de Beer. 
 
Welke gegevens worden verwerkt? 
Voor elke dienst vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden gemarkeerd met 
een * zijn verplicht. Atelier de Beer heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van de 
dienst. Zo is een geldig e-mailadres vereist voor het verzenden van de nieuwsbrief en zijn 
contact- en factuurgegevens vereist voor het bestellen van een product of dienst. In een 
aantal gevallen vragen wij aanvullende informatie over het bedrijf die niet verplicht is. Deze 
informatie wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de soorten organisaties die diensten 
afnemen van Atelier de Beer, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren en de 
doelstellingen van de vereniging beter kunnen waarmaken. 
 
Bewaartermijnen 
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Atelier de Beer de 
persoonsgegevens voor de periode dat de persoon zich niet heeft afgemeld voor de 
nieuwsbrief. Daarnaast zal Atelier de Beer de persoonsgegevens bewaren voor de periode 
dat zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovenstaande voorwaarden 
zijn van toepassing tenzij Atelier de Beer op grond van de wet verplicht is persoonsgegevens 
langer te bewaren. 
 
Informatie over het gebruik van de website en cookie 
Op de site worden bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres 
van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker 
meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. 
Wij gebruiken Google Analytics om analyses uit te voeren. Daarbij maken wij gebruik van de 
privacy vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen 



hiervan vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van 
Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacy beleid van Google Analytics 
 
De website kan ook links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) 
zorgvuldig zijn geselecteerd, draagt Atelier de Beer geen verantwoordelijkheid ten aanzien 
van deze derden en de wijze waarop zij omgaan met (persoons)gegevens. 
 
Nieuwsbrief 
Aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Atelier de Beer kan via de website. Hiermee 
informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de telecom- en 
IT-sector. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.  
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt 
 
Verstrekking aan derden 
Atelier de Beer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de 
wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Atelier de Beer bepaalde 
werkzaamheden uitvoeren. 
 
Naast het verkopen van producten, sieraden, kunst etc. zorgt Atelier de Beer ook voor het 
oplossen van problemen die de eindgebruikers ervaren. Hiervoor ontvangt Atelier de Beer 
informatie van de eindgebruikers. Deze kunnen de volgende persoonsgegevens bevatten: 
Naam, achternaam, telefoonnummers, e-mailadressen…. Atelier de Beer gebruikt deze 
gegevens alleen om in contact te blijven met de eindgebruikers. Als de eindgebruiker wil dat 
de gegevens worden verwijderd, verwijdert Atelier de Beer alle persoonsgegevens. 
 
Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van bezwaar 
U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen als u niet langer gecontacteerd 
wenst te worden met informatie over onze producten. Wilt u meer informatie over Atelier 
de Beer, ons privacy beleid, of wilt u inzage, correctie of verwijdering, neem dan contact met 
ons op via onderstaand adres. Ook als u een klacht wilt indienen kunt u hier terecht. 
Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de landelijke privacy 
toezichthouder. 
 
Atelier de Beer 
Dorpsstraat 21 
5061 HK Oisterwijk 
 


