Privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt
door eenmanszaak INGRID VAN DER KROL, (portret)schilder, gedreven door mevrouw I.M. van der
Krol.
Contactgegevens
Soerenseweg 90a
7314 JH Apeldoorn
Telefoon: 0031 (0)6 23077240
kvk-nummer 08098147
www.ingridvanderkrol.nl
info@ingridvanderkrol.nl
De reden van het verwerken van uw persoonsgegevens
-

Omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Voor het sturen van een factuur en afhandelen van de betaling.
Om te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen
-

Uw (bedrijfs)naam
Uw e-mailadres
Uw woon- of postadres
Uw telefoonnummer

De verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen
-

Bij schriftelijk contact, per e-mail of via de telefoon.
N.a.v. het invullen van uw gegevens op onze website.
Via social media, zoals onze facebookpagina.

Uw persoonsgegevens delen met anderen
Wij delen uw gegevens niet met andere partijen zonder uw toestemming, tenzij dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en tenzij wettelijk verplicht (zoals de
Belastingdienst).
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt daarvoor een verzoek sturen naar info@ingridvanderkrol.nl.

Het bewaren en de bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt en het wettelijk verplicht is om uw
gegevens te bewaren.
Cookies en links naar andere websites
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website
naar behoren en optimaal werkt. Daarnaast analytische cookies, die geen inbreuk maken op
uw privacy.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan
te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze website.
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