
PRIVACY STATEMENT HET SCRAPBOOK ATELIER 

https://www.scrapbookatelierwebshop.nl 

Over ons privacybeleid 

Het Scrapbook Atelier geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom 
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan 
zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze 
diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële 
doeleinden ter beschikking aan derden.  
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons, u 
treft de contactgegevens hieronder aan: 
 
Onze bedrijfsgegevens: 
 
Het Scrapbook Atelier is gevestigd aan de Doorvaart 25, 7381 CJ, te Klarenbeek. 
Karin van der Meulen is zowel eigenaresse als contactpersoon.  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06 53 26 71 94 en per mail 
via  info@scrapbookatelier.nl 
Ons KvK nummer is 08150864. 

Persoonsgegevens die ik verwerk  

Het Scrapbook Atelier verwerkt persoonsgegevens.  
Indien u een aankoop doet in onze webwinkel, deelneemt aan onze workshops, 
zich inschrijft voor een nieuwsbrief, betalingen aan ons verricht, of bestellingen 
bij ons plaatst, dan verstrekt u mij een aantal persoonsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de 
volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam en geslacht 
• Adresgegevens 
• E-mailadres 
• IBAN NUMMER bij betalingen 
• Telefoonnummer  

Waarom vraag ik persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. 
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met 



de opdracht die u verstrekt.  
 
Denk hierbij aan:  

• Afhandelen van facturen, bestellingen, reserveringen en betalingen 
• Leveren van producten en diensten 
• Indien u zich via de webshop heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, 

dan houden we u op de hoogte van acties, aanbiedingen, onze workshop 
agenda, nieuwe producten en informeren we u verder over inhoudelijke 
wijzigingen van diensten. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via 
onze webshop is verzonden ziet u de ‘afmeld’ link. U ontvangt onze 
nieuwsbrief dan niet meer. 

Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten (bestelling, aankoop, 
inschrijving) is het dus een voorwaarde dat u deze gegevens aan ons verstrekt. 
Als u het niet aan ons verstrekt kunnen we geen pakketje naar u versturen, u 
niet de informatie voor een workshop toesturen, onze facturen niet maken en 
dergelijke.  

Bewaartermijn 

Het Scrapbook Atelier zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 
noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn voor 
facturen is 7 jaar, conform de wettelijke verplichting de boekhouding aan de 
belastingdienst te kunnen overhandigen. 

Delen van gegevens  

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan 
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze 
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de 
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Uw gegevens worden gedeeld met: 

• Mijnwebwinkel 
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen 
van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker 
Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat 
past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om 
gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een 



beveiligde SSL-verbinding. 
 

• Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel 
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw 
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische 
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te 
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader 
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming 
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de 
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden 
inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van 
de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie heeft zijn eigen Privacy 
Policy, te vinden op hun website. 
 

• MyParcel 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te 
laten bezorgen. Wij maken af en toe gebruik van de diensten van 
MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor 
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met 
MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve 
van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel 
onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze 
partijen ter beschikking, hiervoor hebben wij toestemming gegeven. 
MyParcel heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

• Claussen IT 
Claussen IT is onze hostingpartner en hier hebben wij ook onze online 
back-up geregeld. Alle gegevens worden via versleutelde verbinding 
verstuurd. Claussen IT geeft aan te voldoen aan het  ICT Waarborg 
Keurmerk en de eisen die aan hen gesteld worden op grond hiervan.  
De gegevens die aan Claussen IT worden verstrekt worden in een 
beveiligde omgeving opgeslagen.  
Claussen IT heeft mij tevens geadviseerd in het treffen van de juiste 
beveiligingsmaatregelen.  
 



• De belastingdienst, wegens de plicht tot het inzichtelijk maken van de 
boekhouding/facturen. 
 

In voorkomende gevallen kan Het Scrapbook Atelier op grond van een 
wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in 
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een 
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons 
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

Het gebruik van cookies 
Wij gebruiken geen cookies op onze webshop en maken geen gebruik van 
google analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@scrapbookatelier.nl . Wij zullen binnen 4 weken reageren op uw 
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende 
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Het Scrapbook Atelier neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn 
of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem 
dan contact op via info@scrapbookatelier.nl . 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
verkeerde manier gebruiken. 


