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FIBERDAISY ART 
 
Privacyverklaring 
 
Fiberdaisy Art is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Margriet van Dam en is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01179576. 
 
Gegevensverzameling en gegevensverwerking 
Voor het verzamelen van jouw gegevens wordt expliciet toestemming gevraagd. Er worden 
niet meer gegevens verzameld dan nodig en relevant voor het doel. 
Fiberdaisy Art vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met de gegevens die je 
beschikbaar hebt gesteld en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Gegevensverwerking vindt plaats met behulp van het contactformulier op de met https 
beveiligde website van Fiberdaisy Art (www.fiberdaisy.nl).  
Ook kunnen gegevens worden verwerkt naar aanleiding van persoonlijk contact, telefonisch 
contact (+31625501332), e-mailbericht (fiberdaisy@gmail.com) of WhatsAppbericht 
(+31625501332). 
 
Het atelier van Fiberdaisy Art is gevestigd in Eelderwolde, Nederland, waar 

• kunstwerken worden gemaakt en kunnen worden verkocht; 

• creatieve workshops worden aangeboden; 

• kunstzinnig dynamisch coachen  wordt aangeboden. 
 
Gegevensverwerking met betrekking tot het kopen van kunst: 
Fiberdaisy Art kan van jou de volgende persoonsgegevens via het contactformulier van haar 
website, persoonlijk contact, e-mail, WhatsApp of telefonisch verzamelen: 

• voor- en achternaam; 

• adresgegevens; 

• telefoonnummer; 

• e-mailadres. 
De gegevens verwerkt Fiberdaisy Art voor de volgende doeleinden: 

• om overeenkomsten aan te gaan; 

• voor het versturen van bestellingen; 

• voor verplichte administratie en het verwerken van facturen; 

• voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven. 
 
Gegevensverwerking met betrekking tot workshops: 
Fiberdaisy Art vraagt bij het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of 
workshop naar je e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan via het contactformulier op de 
website, telefonisch, persoonlijk contact, e-mail of WhatsApp. Tijdens de eerste afspraak 
vraagt Fiberdaisy Art een aantal aanvullende persoonsgegevens: 
• voor- en achternaam; 
• adresgegevens; 
• eventueel aanvullende informatie over wat je zou willen leren tijdens de workshop. 
Deze gegevens verwerkt Fiberdaisy Art voor de volgende doeleinden: 
• om een overeenkomst met je aan te gaan; 

http://www.fiberdaisy.nl/
mailto:fiberdaisy@gmail.com
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• om de workshop eventueel zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op aanvullende 
wensen; 

• om contact met je op te kunnen nemen voor het versturen van relevante informatie en 
eventueel huiswerkopdrachten; 

• om contact met je op te kunnen nemen voor het maken/wijzigen van een afspraak; 
• voor verplichte administratie en het verwerken van de betaling; 
• voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven. 
Als inhoudelijke afstemming nodig is buiten de workshop om, vindt dit telefonisch of via 
WhatsApp of via e-mail plaats. 
Zou een workshop op een ander adres plaatvinden, dan worden fysieke stukken met 
persoonsgegevens alleen meegenomen als dat strikt noodzakelijk is. 
 
Gegevensverwerking met betrekking tot coaching:  
Fiberdaisy Art vraagt bij het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of 
coachingssessie naar je e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan via het contactformulier op 
de website, telefonisch, persoonlijk contact, e-mail of WhatsApp. Tijdens de eerste afspraak 
vraagt Fiberdaisy Art een aantal aanvullende persoonsgegevens: 
• voor- en achternaam; 
• adresgegevens; 
• persoonlijke omstandigheden; 
• aantekeningen m.b.t. het coachingstraject: jouw coachingsvraag, waar je aan wilt werken 

en het verloop van het coachingsproces.  
Tijdens de coachingssessies maakt Fiberdaisy Art aantekeningen en verslag aan van het 
coachingsproces. Dit verslag kan door de cliënt worden ingezien. 
Deze gegevens verwerkt Fiberdaisy Art voor de volgende doeleinden: 
• om het coachingstraject goed en verantwoord te kunnen afstemmen op jouw situatie; 
• om het verband te kunnen onderzoeken tussen jouw coachingsvraag en de onderliggende 

oorzaken daarvan; 
• om contact met je op te kunnen nemen voor het versturen van relevante informatie en 

huiswerkopdrachten via e-mail; 
• om contact met je op te kunnen nemen voor het maken/wijzigen van een afspraak; 
• voor verplichte administratie en het verwerken van de betaling. 
• voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven. 
Indien inhoudelijke afstemming nodig is buiten de coachingssessie om, vindt dit telefonisch 
of via WhatsApp of via e-mailbericht plaats. 
Zou een afspraak op een ander adres plaatsvinden, dan worden fysieke stukken met 
persoonsgegevens alleen meegenomen als dat strikt noodzakelijk is. 
 

--oOo-- 
 

Fiberdaisy Art maakt op haar website gebruik van functionele cookies om de site te kunnen 
te laten draaien. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf 
kunnen worden gelezen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer 
naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 
met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw 
browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. 
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Fiberdaisy Art vraagt of verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder jouw 
expliciete schriftelijke toestemming. Dit met uitzondering van het voldoen aan een 
wettelijke verplichting zoals belastingaangifte. Mocht het voor een passende behandeling 
nodig zijn om gegevens te verstrekken aan- of te vragen van een andere coach of 
hulpverlener, dan gebeurt dit uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming. 
 
Fiberdaisy Art heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen en te verwerken van 
deelnemers, cliënten of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming 
heeft van ouders of voogd. Fiberdaisy Art kan echter niet controleren of een bezoeker ouder 
dan 16 is. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via 
fiberdaisy@gmail.com, zodat deze informatie kan worden verwijderd. 
 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je te allen tijde het recht om jouw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens door Fiberdaisy Art. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, eventuele gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen 
naar fiberdaisy@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou 
persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
met zwart doorgestreept. Dit ter bescherming van jou privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Fiberdaisy Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteitpersoonsgegevens/tip-on 
 
Jouw persoonsgegevens, factuurgegevens en verslagen van de coachingssessies worden op 
een met pincode beveiligde computer van Fiberdaisy Art bewaard. Er wordt een back-up van 
de computerbestanden gemaakt op een externe harde schijf, die bewaard wordt in een 
afgesloten kast.  
Jouw naam, achternaam en telefoonnummers worden opgeslagen in de adreslijst van de 
met pincode beveiligde telefoon van Margriet van Dam (Eigenaar Fiberdaisy Art).  
Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Fiberdaisy Art. 
Fiberdaisy Art bewaart in principe persoonsgegevens maximaal een jaar na de laatste 
afspraak of workshop. Met jouw toestemming kunnen naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres voor onbepaalde tijd worden bewaard t.b.v. nieuwsbrieven en 
promotieactiviteiten van Fiberdaisy Art. Afmelding voor nieuwsbrieven en promotie-
activiteiten is altijd mogelijk. Na afmelding zullen jouw gegevens binnen 4 weken worden 
verwijderd. 
Een langere bewaartermijn wordt in acht genomen t.a.v. die gegevens waarvoor op grond 
van een wettelijke verplichting een langere termijn noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan 
zijn facturen en financiële administratie, 7 jaar. 

mailto:fiberdaisy@gmail.com
mailto:fiberdaisy@gmail.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-on
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-on
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De coachingssessies van Fiberdaisy Art zijn gericht op integriteit en veiligheid. Dat geldt ook 
voor jouw gegevens. Mocht er desondanks een vermoeden zijn van misbruik van jouw 
gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Fiberdaisy Art. 
 
Je hebt het recht om klachten over het omgaan met jouw gegevens te melden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast bij 
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Fiberdaisy Art. Het is daarom raadzaam om regelmatig 
deze privacyverklaring te raadplegen. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

