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Betreft: 
Hoofdzaak Hoeden ArtWear  en Mode Vak Amsterdam 
Witte de Withstraat 168 
1057 ZL Amsterdam 

Overal waar wij staat gaat het over: Hoofdzaak Hoeden ArtWear en Mode Vak Amsterdam. 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig om met 
persoonlijke gegevens. 
Marga van der Bos, eigenaar van Hoofdzaak Hoeden ArtWear en Mode Vak Amsterdam is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Marga van der Bos 
info@hoofdzaakhoeden.nl 
t. 06-37402852

Hoofdzaak Hoeden ArtWear is een winkel / atelier.  
In het atelier worden hoeden ontworpen en vervaardigd, in de winkel worden klanten 
ontvangen voor de verkoop van een hoed. Hierbij staat advies aan de klant voorop. 
www.hoofdzaakhoeden.nl 
De opleidingen hoeden maken worden gegeven onder de naam  
Hoofdzaak Hoeden Opleidingen en is onderdeel van Mode Vak Amsterdam. 

Mode Vak Amsterdam is een modevakschool waar je de opleidingen modinette, costumière, 
tailleuse, coupeuse, coupeuse-leidster, handwerkontwerper, hoedenmodist  en coupeuse-
lerares kunt volgen.  
www.modevakamsterdam.nl 

persoonsgegevens die wij verwerken: 
wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. 

Als klant van Hoofdzaak Hoeden ArtWear wordt je e-mail adres en telefoonnummer 
genoteerd, met als doel: 

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.

- je per e-mail uit te nodigen en te informeren over nieuwe diensten en/of producten.
- Na elke uitnodiging die je per e-mail ontvangt kun je laten weten dat je geen

berichten meer wilt ontvangen door de uitnodiging te beantwoorden met: ik wil niet
langer geïnformeerd worden. Na ontvangst van je bericht wordt je e-mail adres direct
uit het bestand verwijderd.

mailto:info@hoofdzaakhoeden.nl�
http://www.hoofdzaakhoeden.nl/�
http://www.modevakamsterdam.nl/�
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Als deelnemer aan de opleidingen van Mode Vak Amsterdam en de hoeden opleidingen van 
Hoofdzaak Hoeden Opleidingen worden de volgende gegevens van je genoteerd: 

- voor- en achternaam 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- zo nodig geboortedatum 

met als doel: 
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
- je per e-mail uit te nodigen en te informeren over nieuwe diensten en/of producten 
- je per e-mail te informeren over de lesroosters 
- je te kunnen informeren over roosterwijzigingen 
- je te kunnen informeren over het afhandelen van je betalingen 
- een geboortedatum kan nodig zijn bij het opgeven van een examen 
- we verwerken persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals 

gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte 
 
Na elke uitnodiging die je per e-mail ontvangt kun je laten weten dat je geen berichten meer 
wilt ontvangen door de uitnodiging te beantwoorden met: ik wil niet langer geïnformeerd 
worden. Na ontvangst van je bericht wordt je e-mail adres direct uit het bestand verwijderd. 
 
hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens: 
de gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Voor de wettelijke verplichting voor boekhouding en belastingdienst wordt de termijn van 7 
jaar gehanteerd, deze gegevens mogen dan ook niet eerder verwijderd worden. 
 
 
bescherming persoonsgegevens: 

- wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen uitsluitend gegevens verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 

- Over cookies: wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
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voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt 
je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 

- Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: je hebt het recht om je
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoofdzaakhoeden.nl of
info@modevakamsterdam.nl
Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor
boekhouding en belastingdienst kunnen niet worden verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan je 
paspoort), paspoort nummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op jouw verzoek. 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Neem a.u.b. eerst contact op met ons via info@hoofdzaakhoeden.nl. 

- Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@hoofdzaakhoeden.nl

“Indien er sprake is van een datalek bij Hoofdzaak Hoeden ArtWear en Mode 
Vak Amsterdam, dan wordt die binnen 72 uur gemeld.

Alle lekken worden intern door Hoofdzaak Hoeden ArtWear en Mode Vak 
Amsterdam gedocumenteerd: een beschrijving aard van het lek, feiten over 
de inbreuk worden vastgelegd, de gevolgen daarvan en genomen 
corrigerende maatregelen.”
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