
Privacy beleid 

1. Waarborgen Privacy 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.  

Daarom beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie 

gebruiken. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR). 

Indien u met ons contact opneemt via ons contactformulier, mail,  telefonisch of zich 

inschrijft voor een workshop, zullen wij alle gegevens die u ons in dat verband meedeelt 

en die ons toelaten u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren verwerken in 

overeenstemming met dit Privacybeleid. 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens door 

Natelier, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0691.546.256, Acaciastraat 54, 

8410 Veldegem. 

2. Toestemming 

Door de informatie en de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy 

en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

Er worden geen gegevens bijgehouden via de website.   

Via de facebookpagina val je onder het privacy beleid van facebook. 

3. Gegevens 

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, 

emailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en eventueel aanvullende gegevens 

zoals interesses.  We springen hier zorgvuldig en discreet mee om en beveiligen ze zo 

optimaal mogelijk.  Ze worden niet gedeeld met derden, dus enkel intern gebruikt.   

Gegevens die op papier worden ingevuld komen in het kantoor terecht en worden hier 

enkel door de zaakvoerder geraadpleegd.  Bij het verwijderen worden ze onleesbaar 

gemaakt.  

Het digitaal document wordt beveiligd met een wachtwoord zodat enkel de zaakvoerder 

en boekhoudkundige de gegevens kunnen raadplegen en aanpassen.  Het document 

staat op een vaste informatiedrager en niet via internet in bijvoorbeeld een Cloud of 



gedeelde documenten.  Deze gegevens worden enkel gebruikt in verband met 

organisatie van de workshops en betaling. 

Indien u twee jaar niet meer van onze diensten gebruikt maakt, worden uw gegevens 

automatisch gewist. 

4. Rechten 

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving: 

 recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke 

dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere 

toelichting krijgen 

 recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te 

verbeteren 

 recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens 

 recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen 

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je 

gegevens niet meer te gebruiken. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. 

6. Beeldmateriaal 

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden 

worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je 

herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te 

verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen. 

Bij beeldmateriaal van kinderen zullen we steeds vooraf de toestemming vragen aan de 

ouders en het kind om dit te publiceren. 

13. Contact 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacy beleid kunt u 

mailen naar info@natelier.be  . 

mailto:info@natelier.be

