
Privacy
Ik ben Karen André en mijn eenmanszaak heet Atelier Karen 
André. Via deze website www.atelierkarenandre.nl worden 
persoonsgegevens verzameld.
Je kunt erop vertrouwen dat deze gegevens vertrouwelijk 
worden behandeld en niet verkocht worden aan derden.

Data en Gegevens
Reacties
Als je reageert op een blog die op deze website staat en je vult 
daarbij je naam en website url in, dan wordt je naam getoond 
en wordt er gelinkt naar jouw website.

Contactformulieren
Als je een e-mail verstuurt via het contactformulier dan gebruik 
ik je naam en e-mailadres en eventueel een telefoonnummer 
voor het beantwoorden van je bericht. Als de e-mail 
afgehandeld is dan verwijder ik het bericht uit het CMS en 
bewaar ik een kopie in mijn e-mailbox.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt 
meegestuurd en door de browser die je gebruikt op de harde 
schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de 
cookie is opgeslagen wordt naar deze website teruggestuurd 
wanneer je die weer bezoekt.
Je kunt cookies accepteren of weigeren. Veel webbrowsers 
accepteren cookies automatisch, maar dat kun je veranderen 
via de browserinstellingen. Als je ervoor kiest om cookies te 
weigeren, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van deze 
website niet (goed) werken.



Analytics
Deze website gebruikt cookies ten behoeve van website 
statistieken, daarvoor gebruik ik Google Analytics. Jouw IP-
adres wordt daarbij niet gebruikt en ik heb Google niet 
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten.
Voor het optimaliseren van mijn website gebruik in een Yoast 
SEO plug-in.

Mailchimp
Je ontvangt een paar keer per jaar een nieuwsbrief van mij 
omdat je je ooit hebt ingeschreven daarvoor. Je kunt je altijd 
weer afmelden of je gegevens aanpassen. Voor het versturen 
van de nieuwsbrief gebruik ik Mailchimp.

Rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijdering van je 
persoonsgegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken 
tegen verwerking.
Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je 
persoonsgegevens omga, dan heb je het recht om te klagen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens of meldt het aan mij: 
info@atelierkarenandre.nl
Ik doe mijn uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren 
over voor mij relevante zaken omtrent de privacywetgeving en 
zal deze pagina aanvullen indien er nog iets ontbreekt.
Ik behoud ten alle tijde het recht om mijn privacybeleid te 
wijzigen.
Karen André
info@atelierkarenandre.nl
KVK: 08077559 
September 2018

https://mailchimp.com/legal/privacy/

