
PRIVACYVERKLARING 

Bliss Kunst Training Coaching neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en 
gaat zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.  
 
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en 
cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht of verstrekt.  
 
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij een beleid geformuleerd 
en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook 
de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen 
uitoefenen.  
  
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u 
terecht op de website van de Autoriteit 
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

  
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, 
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op 
uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

  
De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie 
die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige 
versie vervangt. 
 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
 
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 
overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming AVG. 
 
OVER BLISS 
De website www.kunstatelierbliss.nl wordt beheerd door Bianca Ambrosius  
Bliss Kunst Training Coaching 
Bianca Ambrosius 
Meerlosebaan 43 
5861 CP Wanssum 
KVK 53172477 
  

   TOEGANG TOT DE WEBSITE  
  

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website 
alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor 
commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële 
aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische 
aanbiedingen.   
 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
http://www.kunstatelierbliss.nl/


 
DE CONTENT VAN DE WEBSITE    

  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, 
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden 
om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op 
deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. 
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het 
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten 
strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig 
inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien 
van rechtsvervolging. 

  
HET BEHEER VAN DE WEBSITE 

  
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of 
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website 

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren 
of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met 
internet-etiquette 

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen 
voeren  

  
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

  
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of 
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van 
zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de 
website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te 
treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere 
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de 
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

  
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden 
gevoerd: 

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel 
derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van 
de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg 
hiervan. 



Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze 
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te 
verhalen.  

  
VERZAMELEN VAN GEGEVENS 

  
Uw gegevens worden verzameld door Bliss Kunst Training Coaching . Wanneer jij je 
online of offline aanmeldt voor de Blissmail, het contactformulier invult, een mail 
verstuurt naar Bliss, een offerte aanvraagt of een andere aanvraag doet voor één van 
mijn diensten, word je gevraagd om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval 
alleen de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Voor- en achternaam 
Bedrijfsnaam 

• Straat en huisnummer 

• Postcode en woonplaats 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

We zullen zeer zorgvoldig met deze gegevens omgaan en deze niet aan derden 
verstrekken.  
 
HET DOEL VAN HET VERWERKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS 
 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 
 

• Je voor- en achternaam, adres en e-mailadres gebruiken we op het moment dat je een 
dienst/ product afneemt om facturering en betalingen te kunnen doen. 

• Je voor- achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een 
contactformulier voor meer informatie, wordt gebruikt om je informatie en of een 
offerte te kunnen sturen. 

• Als jij een contactformulier invult, hebben wij je voor-achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer nodig om jou een reactie te kunnen geven. Wanneer je je 
ingeschreven hebt voor de blissmail (de nieuwsbrief van Bliss) kun je ten allen tijde 
uitschrijven door middel van de link onderaan in de blissmail.  Je e-mailadres wordt 
dan meteen uit het bestand verwijderd en zal niet meer worden bewaard. 
 

• Je voor-achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer wordt gebruikt om de 
gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren.  
 

• De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt om de relatie te onderhouden.  
 



• Bliss verwerkt de persoonsgegevens waar Bliss wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld 
de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.  

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS  
  

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie 
of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, 
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te 
nemen via info@kunstatelierbliss.nl.  

 
BEWAARTERMIJN GEGEVENS 

  
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard zo 
lang als het nodig is om een dienst aan u te leveren of zo lang als u ingeschreven staat 
voor de blissmail. U kunt zich hiervoor op elk gewenst moment uitschrijven.  
 
DELEN VAN GEGEVENS 
 
Je persoonsgegevens bij inschrijving van de blissmail worden geregistreerd in het 
programma cakemail. Meer informatie over het privacybeleid van cakemail vind je hier: 
Privacy Policy | Cakemail 
Met de partijen die toegang tot jouw gevegevens hebben, waaronder hostnet, heb ik een 
verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat duidelijk is hoe jouw gegevens beschermd 
worden. 
 
INHOUD SOCIAL MEDIA EN BLISSMAIL 
 
Om foto’s te plaatsen die bij Bliss gemaakt zijn zal ten allen tijde eerst om toestemming 
gevraagd worden. Er zullen nooit foto’s zonder jouw toestemming geplaatst worden. Dit 
geldt ook voor revieuws die door klanten geschreven zijn. Ook hierbij zal altijd specifiek 
om toestemming gevraagd worden.  
 
COOKIES  

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt 
op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek 
aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze 
website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.   

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en 
inloginformatie.  
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze 
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening 
beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet 

https://www.cakemail.com/legal/privacy-policy


zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.  
We gebruiken geen overige cookies. 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke 
en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.  

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies 
voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te 
raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-
telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

BEELDMATERIAAL  
  

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

 
BEVEILIGING 

 
Bliss neemt passende maatregelen om de beveiliging van jouw persoongsgevens te 
waarborgen. Mocht je om wat voor reden dan ook vermoeden dat gegevens niet juist 
beveiligd zijn neem dan contact op met info@kunstatelierbliss.nl 

  
TOESPASSELIJK RECHT 
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van 
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen 
omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van 
toepassing is.  

 
 CONTACT  

 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten 
tot: Bianca Ambrosius, info@kunstatelierbliss.nl, 0651401314. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

