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Privacy verklaring 
(Winsum, 3 mei 2018) 

 

Het Novalis atelier, gevestigd aan het Sjoelplein 1, 9951 DA in Winsum, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ivar Römer is de 
verantwoordelijke m.b.t. de gegevensbescherming bij het Novalis atelier, te bereiken via: 
ivar@novalisatelier.nl Telefoon: 06-53340235 

Over de persoonsgegevens die we registreren 

Novalis atelier verwerkt enkel basis persoonsgegevens i.v.m het toesturen van onze nieuwsbrief. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we hebben opgeslagen. De gegevens 
zijn verzameld doordat je de lijst zelf hebt ingevuld of mij persoonlijk toestemming hebt gegeven je 
op de lijst te plaatsen. 

- Je voor- en achternaam. 
- Je emailadres. (Nodig voor het versturen van de nieuwsbrief) 
- Je telefoonnummer. (Maar alleen als je die zelf hebt ingevuld of ons daarvoor toestemming 

hebt gegeven. Dat is voor als we je willen bereiken als een lezing plots niet doorgaat.) 
- Je woonplaats. (Ter orientatie voor ons of je ver of dichtbij het Novalis atelier woont. En of 

het daarmee eenvoudiger wordt elkaar in real-life te ontmoeten.) 

Slaan we gevoelige persoonsgegevens op? 

Wij vragen geen leeftijd, of andere zaken als geloof, geaardheid etc. van onze website bezoekers. Als 
je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van bijvoorbeeld een 
minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen we deze gegevens.  

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens? 

Het Novalis atelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor: 

1. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. 
2. Om je te kunnen bellen of mailen als je je hebt ingeschreven voor een cursus, of lezing en je 

te kunnen bereiken als deze onverhoeds niet door zou gaan. 

Geen geautomatiseerde besluiten 

Het Novalis atelier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bijvoorbeeld besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Novalis atelier) tussen zit. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens zolang het Novalis atelier haar activiteiten ontplooit en 
nieuwsbrieven wil versturen. Je kunt jezelf echter op elk moment weer uitschrijven van de 
nieuwsbrief onderaan elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. 
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Delen we je gegevens met derden? 

Nee, je gegevens worden alleen gebruikt voor het sturen van de nieuwsbrief van het Novalis atelier 
en eventuele persoonlijke communicatie die hier uit voortvloeit. De adreslijst van het Novalis atelier 
wordt niet gedeeld of verkocht aan derden. 

Cookies? 

De website van het Novalis atelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je kunt op elke moment je persoonsgegevens in zien, corrigeren of verwijderen. Dit kun je zelf doen 
via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 

Over de veiligheid van je gegevens 

Voor de nieuwsbrief gebruiken we MailChimp, (www.mailchimp.com) een bekende en veel gebruikte 
digitale nieuwsbrief verzendlijst dienst. De data worden op de servers van MailChimp opgeslagen. 

Novalis atelier neemt de bescherming van je gegevens serieus. Maar de beveiliging van MailChimp 
ligt niet in onze handen. Zie wat MailChimp zelf over haar beveilig zegt hier: 
https://mailchimp.com/about/security ) 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met Ivar Römer via info@novalisatelier.nl 

http://www.mailchimp.com/
https://mailchimp.com/about/security/

