
Privacy Statement Vilt aan Zee – ingesteld vanaf 25 mei 2018 

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Vilt aan Zee verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres. 

2. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?  

Om facturen en offertes te kunnen sturen 

Om je op de hoogte kunnen houden van activiteiten van Vilt aan Zee.  

 

3. Rechten van jou als betrokkene:  

Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te 

waarborgen. 

Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. 

Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen. 

Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten wijzigen.  

Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar 

maken. We zullen deze verwerking dan binnen korte termijn beperken. 

Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.  

Toestemming intrekken: Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van nieuws van Vilt aan 

Zee, kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen nieuwsbrief van ons meer 

ontvangen.  

 

4. Bewaartermijnen 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.  

 

5. Cookie-statement 

Als je onze website bezoekt, www.viltaanzee.nl, om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een 

van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, 

de bezochte pagina's, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze 

gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze website 

beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein 

onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd.   

6. Verwijderen cookies 

Cookies kun je ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via je browser.  

7. Links met andere websites 

De website van Vilt aan Zee bevat mogelijk links naar externe internetpagina's. Vilt aan Zee is niet aansprakelijk 

voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarvan op deze website een link is opgenomen, of van 

internetpagina's waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacy-Statements zijn 

niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en 

verwerkt. 

8. Wijziging van privacystatement 

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Vilt aan Zee worden 

gewijzigd. 

 

Postadres: Hulststraat 3, 2563 GC Den Haag, Atelier: Zeezwaluwstraat 4, 2583 RS Den Haag 

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Vilt aan Zee 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 67695248, Den Haag 


