
Privacyverklaring 
 

Marielle’s teken & schilderstudio 

Marielle van de Rijt 

Beekstraat 54, ruimte 214 

6001 GJ  Weert 

06-23 777 167 

info@marielles.nl 

www.marielles.nl 

 

Ik ga op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om. Hoe ? Dat leest u in dit 
document. 

Ik geef cursussen in teken- en schilderlessen. Hiervoor is het nodig om persoonsgegevens te 
registreren en verwerken. 

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: 

NAW gegevens 

e-mail adres 

telefoonnummers 

geboortedatum (bij kindercursus) 

De persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. het versturen van e-mails betreffende de te 
volgen cursus, nieuwe cursussen en workshops, het vermelden op een adressenlijst van 
klanten, een checklistlijst, vermelding op een pasje en het opstellen van een factuur. 

Hierbij zorg ik voor de nodige beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. 

De persoonsgegevens zijn rechtstreeks van de klant afkomstig en zijn enkel voor mijn eigen 
gebruik. Ze worden niet aan derden overgedragen, anders dan voor het verwerken van de 
boekhouding door een belastingadvieskantoor, waar de financiële documenten tijdelijk 
analoog aanwezig zijn en waarvoor ze enkel en alleen voor de boekhouding en aangiftes 
gebruikt worden. 

De klant kan mij benaderen voor inzage, aanpassen en verwijderen van de 
persoonsgegevens, voor intrekken toestemming, dataportabiliteit van persoonsgegevens, 
bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens en recht op vergetelheid. Hiervoor 
kan bovenstaand e-mail adres gebruikt worden. 

 



 

De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard na afronding van de laatst gevolgde 
cursus, behalve de financiële documenten, die worden bewaard zolang wettelijk 
noodzakelijk is.  

De klant is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Anders is het niet mogelijk om 
informatie en afspraken per e-mail te verstrekken en een factuur op te kunnen stellen en 
kan er in dat geval geen cursus gevolgd worden. 

Bij een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bij mij terecht, via 
bovenstaand e-mail adres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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