
Privacyverklaring 
DIART edelsmidsatelier, gevestigd aan Burg.Janssenstraat 10a 6191 JC Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:  
DIART edelsmidsatelier V.O.F.  Burg.Janssenstraat 10a 6191 JC Beek. www.DIARTdesign.nl Tel. 046-4377140  
info@diartdesign.nl
Contactpersoon: Diana Lemmens

Persoonsgegevens die wij verwerken
DIART edelsmidsatelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
- Gegevens over de aankoop van een sieraad

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
- Bij aanmelding hiervoor, het verzenden van onze nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een 

afmeldmogelijkheid opgenomen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn, bij advies van onze producten.
- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, b.v. bij verwerking of aankoop van uw goud.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking 
Wij vragen u eerst om toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid 
om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met bovenstaand adres.
De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn 
verzameld of worden gebruikt. U kunt uw gegevens altijd opvragen en/of laten verwijderen.
Als u een vraag stelt via het contactformulier maar u bent/wordt geen klant, dan bewaren wij deze gegevens niet. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, die wij gebruiken 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
DIART edelsmidsatelier 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, neem dan contact op via 
bovenstaand adres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

mailto:info@diartdesign.nl


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze 
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens 
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te 
wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 
Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens 
gewichtige redenen zullen wij een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek 
richten aan ons via bovenstaand adres.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel 
mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op, 
via bovenstaand adres.


