
CELLOWIJS  CELL☼ LESPRAKTIJK  Celesta Lente   

Privacyverklaring  
 
Cellowijs (Cello Lespraktijk Celesta Lente) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacy verklaring. Cellowijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 
leest u informatie over hoe Cellowijs omgaat met uw persoonsgegevens.  

 

WAARVOOR CELLOWIJS UW GEGEVENS NODIG HEEFT 

Cellowijs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar zelf om 

heeft verzocht. Daarnaast kan Cellowijs uw persoonsgegevens opnemen en gebruiken in het kader van het correct uitvoeren 

van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit cellolessen, en de facturering daarvan. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE CELLOWIJS VERWERKT 

Cellowijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voornaam (of voorletters) en achternaam 
- Uw geslacht 
- Uw geboortedatum 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 
- Uw bankrekeningnummer 

 

HOE LANG CELLOWIJS GEGEVENS BEWAART 

Cellowijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen, waarvoor uw gegevens zijn opgenomen 

of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

DELEN MET ANDEREN 
Cellowijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en geeft persoonsgegevens nooit door aan andere partijen waarmee geen 
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Cellowijs  verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Cellowijs stuurt de informatie zonder 
uw toestemming nooit naar landen buiten de Europese Unie. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Cellowijs of door een verwerker van Cellowijs. Verder heeft u 

het recht de door u verstrekte gegevens door Cellowijs te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dat 

wenst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht sturen naar cellowijs@yahoo.com. Cellowijs  zal zo 

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Cellowijs kan u vragen u te legitimeren voordat er gehoor kan 

worden gegeven aan voornoemde verzoeken. 

 

BEVEILIGEN 

Cellowijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie 

wenst over de beveiliging van door Cellowijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cellowijs op via 

cellowijs@yahoo.com.   

 
VRAGEN EN KLACHTEN 
Indien u, na het doornemen van het privacybeleid van Cellowijs, hierover vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op 
via onderstaande contactgegevens. 
 
Ook als u onverhoopt een klacht mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u verzocht hierover 
contact op te nemen met Cellowijs. Komt u er onverhoopt met Cellowijs niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacy. 
 
WIJZIGINGEN 
Het privacybeleid van Cellowijs kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Cellowijs bekend gemaakt. 
Bekijkt u daarom regelmatig de Privacyverklaring van Cellowijs op www.cellowijs.nl. 
 

 

Cellowijs – Cello Lespraktijk Celesta Lente 
Kapelweg 145A 
3818 BK A mersfoort 
033-4651180 
cellowijs@yahoo.com  
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