
 

Privacy verklaring 

Privacybeleid 
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen 
indien het toegelaten is onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk 
bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens alsnog ter beschikking worden gesteld aan een daartoe 
bevoegde instantie. 

Uw informatie  
Uw privacy is heilig voor ons. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, telefonisch of anderszins wordt 
door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

• Welke informatie verzamelen we? 
We verzamelen o.a. de volgende persoonlijke informatie op vrijwillige basis: 

• uw naam en adres 
• eventueel uw emailadres 
• uw telefoonnummer 

Wat doen we met die informatie? 
We verzamelen deze informatie zodat we deze gegevens kunnen verwerken in een op te stellen documentatie 
van de werkzaamheden met betrekking tot de uit te voeren restauratie van uw eigendom.  

Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om : 

• contact met u op te nemen indien u daarom hebt gevraagd 
• u per email berichten te kunnen sturen met betrekking tot de (voortgang van de) uit te voeren restauratie van 
 uw eigendom. 

Beveiliging 
Restauratie Atelier Nabuurs heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens 
te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, 
openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.  

Rechten 
U heeft  het recht, op grond van privacywet- en regelgeving, om de persoonsgegevens die we van u hebben 
verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van die persoonsgegevens. 

Als u ervan overtuigd bent dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, of u wilt dat we uw gegevens 
verwijderen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur dan een e-mail naar info@ateliernabuurs.nl met uw 
verzoek. We passen de incorrecte gegevens direct aan of verwijderen uw gegevens als u dat wilt. 

Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke 
privacywet- en regelgeving.  

Vragen over de privacyverklaring 
Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Restauratie Atelier 
Nabuurs via info@ateliernabuurs.nl 
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