
 
 

Privacyverklaring Elza Lotte – LOT Theater & Trainingen 
 
Elza Lotte, gevestigd in Nederland te Zutphen, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Elza Lotte acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we 
ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Deze 
privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken in 

overeenstemming met de AVG. 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en 
gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Deze 

privacyverklaring heeft betrekking op de website www.elzalotte.nl en gerelateerde diensten. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2021. 
 

Gebruik van persoonsgegevens 
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Elza Lotte aanbiedt, dan kun 
je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van 

persoonsgegevens die jij, of jullie bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen die 
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze 
verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

 
Soorten gegevens verzameld 
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens 
verzamelen: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Bedrijfsgegevens 

- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Mailadres 

- Geboortedatum en -plaats 
- BSN 
- Burgerlijke staat 
- IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt bijvoorbeeld door formulieren in te 
vullen, in correspondentie en telefonisch. 

- Gegevens over je activiteiten op onze website 

- Internetbrowser 
- Bankrekeningnummer voor eventuele facturatie 

*de verzamelde gegevens verschillen per dienst. 

 
Gronden voor verwerking 
Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden: 

- Afhandelen facturatie 

- Verzenden nieuwsbrief/reclamefolders 
- Bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Analyseren internetgedrag om de website te verbeteren en het aanbod beter af te 
stemmen op jouw voorkeuren 

- Elza Lotte verwerkt ook personengegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

http://www.elzalotte.nl/


 
 

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardige 
belangen die u te allen tijde kunt intrekken. 
 

Bewaren van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de 
doeleinden van deze privacyverklaring. 
 

Delen met anderen 
Wij zullen je informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit 
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jullie 

organisatie, met ons hebt afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.  
 
Jouw rechten 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast 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 Elza 
Lotte en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 
Social Media 

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via 
social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram. Indien u op deze knoppen 
klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. 

Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram om te zien hoe 
deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Cookies 

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen 
wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden mogelijk cookies gebruikt om u een 
optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde 

informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren. Elza Lotte is niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op social media 
platformen. Voor antwoord op de vraag hoe onze websites en de social media platformen 

met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze 
websites en social media platformen. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 

Elza Lotte kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website 
gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte 
blijft van eventuele wijzigingen. 
 

Contact 
Voor eventuele vragen, neem dan contact op met: 

Elza Lotte Diderik 
Www.elzalotte.nl 
Info@elzalotte.nl 

0625220962 
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