Privacy vverklaring & Cookiebeleid
Graffitiw
workshops Beerlijn respeccteert de privvacy de bezo
oekers van ha
aar website, in het bijzon
nder de
rechten van bezoekeers met betre
ekking tot dee geautomattiseerde verw
werking van ppersoonsgeggevens.
e met onze kklanten hebb
ben wij daaro
om een beleiid geformule
eerd en
Vanwegee volledige transparantie
geïmplem
menteerd met
m betrekkin
ng tot deze veerwerkingen
n zelf, het doel ervan alsoook de
mogelijkkheden voor betrokkenen
n om hun dee rechten zo goed mogeliijk te kunnenn uitoefenen.
Voor allee aanvullend
de informatie
e over de besscherming vaan persoonsg
gegevens kuunt u terecht op de
website van de Auto
oriteit persoo
onsgegevenss: https://auttoriteitpersoonsgegeven s.nl/nl.
d volgende
Met het voortzetten van het bezzoek van dez e website acccepteert u de
gebruikeersvoorwaarden. U accep
pteert het geebruik van co
ookies en andere trackingg systems. In
ndien u
dit gebru
uik wenst te weigeren dient u dit vennster te sluite
en.
De huidige op de weebsite beschikbare versiee van de privaacy policy is de enige verrsie die van
toepassing is zolang u de website
e bezoekt, tootdat een nie
euwe versie de huidige vversie vervan
ngt.
Artikel 1 ‐ Wettelijke
e bepalingen
n
1. Website (hierna ook “De webssite”):
2. Verantwoordelijkee voor de verwerking vann persoonsge
egevens (Hie
erna ook: “Dee beheerderr”):
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Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegaang tot de website
w
en he
et gebruik is sstrikt persoo
onlijk. U zult deze websitee alsook de gegevens
g
en inform
matie die daarop verstre
ekt worden nniet gebruikt worden voo
or commerciëële politieke of
publicitaaire doeleind
den, dan wel voor enige ccommerciële
e aanbiedingen en in het bijzonder niiet
gebruikeen voor ongeevraagde elektronische aaanbiedingen
n.
Artikel 3 ‐ De conten
nt van de we
ebsite
Alle merrken, afbeeld
dingen, tekstten, commenntaren, illustraties, (anim
matie)plaatjess, videobeeld
den,
geluiden
n, alsook alle technische applicaties ddie gebruikt kunnen
k
word
den om de w
website te latten
functioneren en meeer in het alge
emeen alle oonderdelen die
d op deze site zijn gebruuikt, zijn beschermd
bij wet d
door intellecttuele eigendomsrechten . Iedere reprroductie, herrhaling, gebrruik of aanpa
assing,
op welkee wijze dan ook,
o van het geheel of sleechts een on
nderdeel erva
an, met inbeegrip van de
technische applicatiees, zonder vo
oorafgaandee schriftelijke
e toestemmin
ng van de veerantwoordelijke, is
ten stren
ngste verbod
den. Indien de
d beheerderr niet metee
en actie onde
erneemt tegeen enig inbre
euk, kan
dat niet worden opggevat als stilzwijgende toeestemming dan
d wel het afzien van reechtsvervolging.
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Artikel 4 ‐ Het behee
er van de we
ebsite
Voor hett goede beheeer van de website
w
kan dde beheerder op ieder moment:





d
de toegang aan
a een bepa
aalde categoorie bezoekers schorsen, onderbrekeen of beperke
en
ttot de gehelee of een gedeelte van dee website alle
e informatie verwijderenn die het
ffunctioneren
n van de web
bsite kan verrstoren of in strijd is met nationale off internation
nale
w
wetgeving of in strijd is met
m internett‐etiquette
d
de website tijdelijk
t
niet beschikbaar
b
einde update
es uit te kun nen voeren
hebben tene

Artikel 5 ‐ Verantwo
oordelijkheden
De beheeerder is in geeen geval ve
erantwoorde lijk voor fale
en, storingen, moeilijkhedden of
onderbrekingen van het function
neren van dee website, waaardoor de website
w
of eeen van zijn
functionaliteiten niet toegankelijjk is. De wijz e waarop u verbinding
v
zo
oekt met de website is uw
u eigen
verantwoordelijkheid. U dient ze
elf alle gesch ikte maatreggelen te trefffen om uw aapparatuur en uw
gegeven
ns te bescherrmen tegen onder
o
anderee virusaanvaallen op het internet. U bbent bovendiien zelf
verantwoordelijk voo
or de websittes en de geggevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet
aansprakkelijk voor ju
uridische pro
ocedures die tegen u worrden gevoerd
d vanwege hhet gebruik van de
website of diensten toegankelijkk via internett en vanwege
e het schend
den van de vooorwaarden van
deze privvacy policy. De beheerde
er is niet veraantwoordelijjk voor enige
e schade die u zelf oploo
opt, dan
wel derd
den of uw ap
pparatuur op
plopen als ge volg van uw verbinding met
m of het geebruik van de
d
website.. U zult zich onthouden
o
van
v iedere acctie tegen de
e beheerder als gevolg hiiervan. Indien de
beheerd
der betrokken
n raakt bij ee
en geschil alss gevolg van uw gebruik van deze weebsite, is hij
gerechtigd alle schad
de die hij die
entengevolgee lijdt en nogg zal lijden op
p u te verhal en.
g
Artikel 6 ‐ Het verzamelen van gegevens
Onder persoonsgegeevens worden verstaan: aalle informattie over een geïdentificeeerde of
uurlijke persoon; als idenntificeerbaarr wordt beschouwd een nnatuurlijke persoon
p
identificeerbare natu
die direcct of indirect kan worden
n geïdentificeeerd, met naame aan de hand
h
van eenn identificato
or zoals
een naam
m, een identtificatienumm
mer, locatieggegevens, ee
en online identificator of een of meerr
elementten die kenm
merkend zijn voor
v
de fysieeke, fysiologische, genetische, psychiische, econo
omische,
culturelee of sociale id
dentiteit. De
e persoonsgeegevens die op
o de websitte worden veerzameld wo
orden
hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder vooor het onderhouden van
n relaties meet u en
Graffitiw
workshops Beerlijn.
En indien
n aan de ord
de voor het verwerken
v
vaan uw bestellingen en be
etalingen. Wiij verstrekken geen
gegeven
ns aan derden
n die via deze website zijjn verzameld
d, tenzij nodiig voor het ddoel van de website.
w
en met betre
ekking tot uw
w gegevens
Artikel 7 ‐ Uw rechte
Op grond
d van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeftt eenieder re
echt op inzag
ge van en recctificatie of wissing
w
van zijn persoonsgeggevens of beperking van de hem betrreffende verwerking, alsm
mede het recht
tegen dee verwerkingg bezwaar te maken en h et recht op gegevensove
g
erdraagbaarhheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door
d
contactt met ons opp te nemen. Onze
O
contacttgegevens viindt u elderss op deze
website..

hopsberlijn.n
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U kunt commerciële aanbiedinge
en krijgen vaan de beheerrder. Indien u deze niet ( meer) wenstt te
ontvangen, stuurt u ons een e‐m
mail.
b
van de
d website eenige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
Indien u tijdens het bezoek
d gebruik alssook van iedere daad
onthoud
den van het verzamelen
v
ervan
e
of van enig ander ongeoorloof
o
die een iinbreuk op de
d persoonlijke levenssfeeer van die perso(o)n(en)) oplevert. Dee beheerderr is in
geen gevval verantwo
oordelijk in bovengenoem
b
mde situatiess.
Artikel 110 ‐ Bewaarttermijn gegevens
De door de beheerdeer van website verzamel de gegevenss worden geb
bruikt en bew
waard voor de
d duur
zoals dezze bij wet is bepaald. Google zal haarr bezoekerssstatistieken 26
2 maanden bewaren.
Artikel 111 – Cookies
Google A
Analytics
Deze weebsite maakt gebruik van Google Anaalytics om miiddels analyttische, functiionele en tra
acking
cookies bezoekgegevvens bij te ho
ouden. De geegevens worrden gebruikkt voor analyyses van bezo
oek‐ en
klikgedraag op de web
bsite. Hiermee optimalisseren wij de werking
w
van de website, zodat wij elke
bezoekeer zo goed mo
ogelijk kunnen voorzien van de gewe
enste informatie. Tevenss beogen wij hiermee
te kunneen analyseren hoe effectief onze Gooogle AdWord
ds‐advertenties zijn. Wij hhebben Google
Analyticss privacy‐vrieendelijk inge
esteld, zodat IP‐adressen geanonimiseerd wordenn. Met Googgle
hebben wij een verw
werkersovere
eenkomst geetekend. Wij verwijzen na
aar het privaacybeleid van
n Google
voor meeer informatie over hoe zij
z met uw geegevens omggaan. Ook rad
den wij aan hhet privacyb
beleid
van Google Analyticss te raadpleggen wanneerr u meer wiltt weten over hoe Googlee omgaat met uw
data.
Cookies en privacy
Een cookkie is een kleein tekstbestandje dat bijj het eerste bezoek aan onze
o
websitee wordt opge
eslagen
in de bro
owser van uw
w computer, mobile tele foon of table
et. Er zijn verschillende ssoorten cookkies
waarbij w
we hierondeer kort aange
even welke ccookies wij ge
ebruiken en waarom wij dat doen.
Voor de meeste van onderstaand
de cookies m
moet u dus to
oestemming geven bij heet eerste bezzoek aan
onze weebsite en indiien wij hier gebruik
g
van m
maken zult u een cookieb
banner zien w
waarbij u om
m deze
toestemming wordt gevraagd. Wij
W willen u e rop attent maken
m
dat u er
e ook voor kkunt kiezen om
o uw
browserrinstellingen aan te passe
en zodat u eeen waarschuwing krijgt voordat
v
er coookies geplaa
atst
worden of wanneer u nooit wilt dat er cookiees geplaatst worden. We
ees u er wel vvan bewust dat dit
gevolgen
n kan hebben voor de functies en hett gebruik van
n onze website. Wij kunnnen u in dit geval
g
niet
een optimale gebruikerservaringg garanderenn.
Function
nele ‐ Cookiees zorgen ervvoor dat de w
website goed
d functioneert. Er hoeft hhiervoor geen
toestemming gegeveen te worden
n.
Analytiscche ‐ Cookies zorgen ervoor dat de w
website kan meten
m
wat onze bezoekeers op de website
doen. Dee statistieken
n herleiden wij
w niet naar personen. Wij
W zijn hierdoor in staat onze website zo
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gebruikssvriendelijk mogelijk
m
te maken.
m
Wij geebruiken hie
ervoor Google Analytics aals derde parrtij.
Omdat w
wij met afgesschermde ip‐‐nummers geebruiken, is uw toestemming hier oook niet voor nodig.
n
Remarkeeting & Adveertentie ‐ Coo
okies zorgen ervoor dat eerdere
e
bezo
oekers van oonze website
e
adverten
nties aangeb
boden krijgen
n die aansluitten bij hun in
nteresse op basis van eeerder zoekgedrag. U
kunt zich
h hiervoor affmelden in uw browser oof door geen toestemmin
ng te geven bbij het eerste
e bezoek
aan de w
website (alleeen als deze cookie
c
geactiiveerd, zal om toestemm
ming worden gevraagd).
Interessee – Cookies zorgen
z
ervoo
or dat wij on ze website kunnen
k
voorzzien van infoormatie die zo
z
relevantt mogelijk is voor
v
onze be
ezoekers. U kkunt zich hie
ervoor afmeld
den in uw brrowser of do
oor geen
toestemming te geveen bij het eerste bezoek aan de webssite (alleen als
a deze cookkie geactivee
erd, zal
om toesttemming wo
orden gevraa
agd).
Social M
Media – Cookiies zorgen errvoor dat u ddoor middel van buttons content kunnt delen via uw
u social
media. V
Voor de cookkies die socia
al media parttijen plaatsen en hun privvacy beleid vverwijzen wij naar de
websitess van deze paartijen.
Voor meeer informatiie over het gebruik,
g
het bbeheer en he
et verwijdere
en van cookiies voor elk
besturingstype, nodiigen wij u uitt om de volggende link te raadplegen:
https://aautoriteitperrsoonsgegevens.nl/nl/onnderwerpen//internettelefoon‐tv‐en‐ppost/cookiess#faq
Artikel 112 ‐ Beeldmaateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriiaal dat beho
oort bij de aaangeboden producten
p
en
n diensten opp de website
e kunnen
geen recchten worden ontleend.
Artikel 113 ‐ Toepasse
elijk recht
Op deze voorwaardeen is Nederla
ands Recht vaan toepassin
ng. De rechtb
bank van de
woonplaaats/vestigingsplaats van
n de beheerdder is exclusie
ef bevoegd bij
b eventuelee geschillen omtrent
o
deze voo
orwaarden, behoudens
b
wanneer
w
hierrop een wetttelijke uitzon
ndering van ttoepassing iss.
Artikel 114 ‐ Contact
Voor vraagen, producctinformatie of informati e over de we
ebsite zelf, kunt u zich ricchten tot:
workshops Beerlijn
Graffitiw
Onderdeeel van:
Klaver 5 Different Deesigns
Postbus 1173
8001 BD
D Zwolle
Tel: 038 ‐ 422 88 05
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