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Hessing Atelier BV 

 

Privacyverklaring 
 
Beste relatie, 
 
In dit document geven wij u informatie hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonlijke 
gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.  
 
Onze contactgegevens  
U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 070-3860466. U kunt ook mailen naar 
info@hessingatelier.nl 
Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons bedrijf kunt vinden. 
Deze website vindt u via hessingatelier.nl 
 
Onze dienstverlening  
Ten behoeve van onze relaties en klanten van Hessing Atelier BV.  
 
Uw klant en leveranciergegevens  
Hessing Atelier BV slaat gegevens op van klanten en leveranciers, uitsluitend om transacties 
met hen correct te laten verlopen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van bedrijfsgegevens 
en indien mogelijk worden hiervoor geen privé gegevens opgeslagen of gebruikt. Als 
bewaartermijn gaan wij uit van 1 jaar na de laatste transactie + de wettelijke bewaartermijn 
voor financiële gegevens van 7 jaar.  
 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om  
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis 
kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze toeleveranciers een 
geheimhoudingsverklaring met ons bedrijf aangegaan.  
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de 
werkzaamheden en of leveringen die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de 
dienstverlening is beëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader 
hebben ontvangen.  
 
Wat zijn uw rechten?  
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of 
niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder 
samen.  

1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u 
hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.  

2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie 
hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat 
wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij 
voor u werken correct zijn. 

3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben 
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard 
voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. 

 
Wat doet Hessing Atelier BV niet:  
Het verstrekken van cookies met als doel het gedrag van website bezoekers vast te leggen. 
Het staat u volledig vrij om onze website zo vaak te bezoeken als u wilt, zonder dat wij dit 
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volgen. Als u wilt dat uw “user experience” verbeterd moet worden, kunt u ons dat melden 
per mail , post of telefonisch, maar alleen als u dat uitkomt.  
 
Waar Hessing Atelier BV helaas niet omheen kan:  
Websitebezoekers krijgen gedurende hun bezoek een “sessiecookie” toegewezen. Maximaal 
20 minuten na het bezoek wordt dit verwijderd. Van websitebezoekers worden anonieme 
gegevens vastgelegd op de servers die wij gebruiken. Deze worden niet door ons gebruikt 
om personen te volgen of hun gedrag te analyseren. Wij gebruiken scripts en verwijzingen 
van derden zoals onder andere Google Analytics. De privacyvoorwaarden van deze diensten 
kan afwijken van wat Hessing Atelier BV hier verklaart.  
 
 
Hessing Atelier 
Willem Dreeslaan 22 
2729 NH Zoetermeer / Nederland 
 
Telefoon: 070 - 3860466 
Email:      info@hessingatelier.nl 
Web:      www.hessingatelier.nl 
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