
Privacyverklaring 
Om klanten goed van dienst te kunnen zijn, legt Blaauw in Alle Kleuren je contactgegevens 
vast. Dat doe ik in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen bedrijf, sla ze veilig op en deel ze niet 
met anderen.  

Privacy is belangrijk en daarom ga ik zorgvuldig om met je gegevens. Deze privacyverklaring 
is bedoeld om je te informeren over je rechten en plichten die voor Blaauw in Alle Kleuren 
gelden op grond van de AVG. 

Waarom verwerk ik persoonsgegevens? 
Blaauw in Alle Kleuren verwerkt persoonsgegevens om contact te kunnen houden met 
leerlingen en opdrachtgevers. Als je contact met mij opneemt, verwerk ik je 
contactgegevens. Ik gebruik de gegevens om contact met je op te nemen over de 
dienstverlening of opdracht, om een factuur te kunnen sturen en om je informatie te kunnen 
sturen over acties en aanbod van Blaauw in Alle Kleuren. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik? 
De meeste gegevens ontvang ik rechtstreeks van jou, mijn klant of opdrachtgever.  
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: 

• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens 
• Telefoonnummer (indien nodig) 
• E-mailadres 

Hoe ga ik met je persoonsgegevens om? 
Natuurlijk neemt Blaauw in Alle kleuren de bescherming van je gegevens serieus. Ik neem 
passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. De 
administratie is beveiligd en ik ben de enige met toegang.  

Voor sommige taken maak ik gebruik van de diensten van andere bedrijven, bijvoorbeeld 
voor het sturen van nieuwsbrieven of het laten goedkeuren van de boekhouding. Om de 
veiligheid van je gegevens ook daar te waarborgen, sluit ik met deze partijen een 
‘verwerkersovereenkomst’ af. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met je 
persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat je gegevens vertrouwelijk worden 
behandeld en verwerkt.  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede 
dienstverlening. Voor de contactgegevens die Blaauw in Alle Kleuren opslaat, is geen 
wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Als we langer dan 3 jaar geen contact hebben, worden 
de gegevens verwijderd. Je kunt natuurlijk altijd vragen om dat eerder te doen. Een e-mail 
naar marianblaauw@home.nl is daarvoor voldoende. 



Toegang tot de persoonsgegevens 
Blaauw in Alle Kleuren is een eenmanszaak. Eigenaar Marian Blaauw de enige die je 
gegevens verwerkt.  

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 
Anders dan de hierboven genoemde partijen, zal ik je gegevens nooit verkopen of 
verstrekken aan anderen.  

Uw rechten 
Je hebt de volgende rechten m.b.t. jouw gegevens: 

• Recht op inzage in je gegevens.  
• Als blijkt dat gegevens niet kloppen heb je het recht deze door mij te laten corrigeren. 
• Recht om je gegevens te laten verwijderen.  

Wil je gebruik maken van je rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via 
onderstaande contactgegevens. 

Heb je een vraag of klacht? 
Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens of een verzoek, neem dan contact 
op met Blaauw in Alle Kleuren via het contactformulier of via onderstaande 
contactgegevens.  

Kom je er met mij niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 
Blaauw in Alle Kleuren 
Koninginnelaan 11 
9901 HL Appingedam 
 

Telefoon: 06 – 14 11 63 27 
E-mail: marianblaauw@home.nl 
 

 


