
Dolce Far Tutto – Privacyverklaring 

 

Algemeen 

Dolce Far Tutto hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het 

respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie 

geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met de verwerking ervan.  

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Dolce Far Tutto houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring; 

• de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij jouw persoonsgegevens alsnog nodig zouden 

hebben voor een mogelijk andere verwerking; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Dolce Far Tutto 

marleenthijs02@gmail.com 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden door Dolce Far Tutto enkel verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden: 

• om te kunnen inschrijven op een geautomatiseerde mailinglist voor melding van nieuwe blogposts 

• het verschaffen van informatie op vraag van de betrokkene 

• het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of herinneringen, mits bijkomende toestemming 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij 

Wij verwerken enkel het e-mailadres van een inschrijver op de mailinglist. We gebruiken de verzamelde 

gegevens zoals aangegeven alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

  



Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons bezorgt zullen wij enkel aan derde partijen (website/dienstverleners) 

verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Deze dienstverleners kunnen zich bevinden op locaties buiten de Europese Unie. In dat geval wordt 

de bescherming van je gegevens verzekerd doordat deze zich bevinden in landen die beschikken over 

een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de ontvangers zich bevinden in de Verenigde 

Staten van Amerika en zijn toegetreden tot het Privacy Shield en er gepaste contractuele bepalingen 

werden afgesloten met de ontvangers. 

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de websiteomgeving (website 

platform en -hosting). In de dienstverleningsovereenkomst met deze derde partij (verwerker) liggen 

de nodige afspraken vast om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Wij geven nooit gegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben 

• tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn 

• tenzij jij ons hiertoe (schriftelijk) toestemming hebt gegeven – je hebt het recht deze toestemming 

ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking 

voor de intrekking daarvan. 

 

Bewaartermijn 

Dolce Far Tutto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, dan wel wat op grond van de wet is vereist. Concreet betekent dit in dat zodra je je 

toestemming intrekt om op de hoogte te blijven van toekomstige nieuws of evenementen, of niet 

langer een geautomatiseerde mail wenst te ontvangen met nieuwe blogpost(s) je e-mailadres ook 

per direct verwijderd zal worden.  

Uitschrijven en bijgevolg wissen van je persoonsgegevens kan eenvoudig door een mailtje te sturen 

naar contactdolcefartutto@gmail.com of onderaan de blogmailnotificatie gebruik te maken van de 

‘unsubscribe’ optie. 

 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

• De personen die namens Dolce Far Tutto van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen die toegang kunnen 

verschaffen tot persoonsgegevens; 

• We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Dolce Far Tutto is terdege geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

 

mailto:contactdolcefartutto@gmail.com


Jouw rechten omtrent je persoonsgegevens 

Je hebt zoals voorzien in de regelgeving verschillende rechten die je kan toepassen op je 

persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op 

verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. 

Hoger in dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen om je rechten toe te 

passen. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij 

jou hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel: 32 (0)2 274 48 00 

contact@apd-gba.be 

 

Wijziging privacy statement 

Dolce Far Tutto kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging 

doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 augustus 2020. 
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