
AVG document IT’S LATTA 
 
IT’S LATTA behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar klanten met 
zorgvuldigheid.  
 
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van 
communicatie tussen klant en maker-verkoper en worden niet ter beschikking 
gesteld aan derden, behalve indien wet en regelgeving daartoe verplicht.  
 
IT’S LATTA is een eenmanszaak die meubels en houtobjecten ontwerpt en 
maakt in opdracht van particulieren en voor de vrije verkoop. De communicatie 
met opdrachtgevers-kopers verloopt mondeling, via de post of per mail. 
Hierdoor beschikt de maker-verkoper over persoonlijke gegevens van zijn 
klanten. Er wordt niet actief naar persoonlijke gegevens gevraagd. 
 
Gegevens die bewaard worden kunnen zijn: naam, adres, woonplaats, e-mail, 
bank- en telefoonnummer. Buiten de eigenaar van IT’S LATTA, heeft ook zijn 
vrouw toegang tot deze gegevens. Dit omdat zij in het algemeen de 
administratie en boekhouding doet. 
 
Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en 
niet langer bewaard dan nodig is. Bij het vaststellen van de bewaartermijnen 
wordt gekeken hoe lang het in de praktijk zinvol is om gegevens te bewaren, 
kijkend naar het doel waarvoor ze verzameld zijn en worden gebruikt, maar 
ook naar de verplichtingen die worden opgelegd door wet en regelgeving.  
 
E-mailverkeer tussen maker-verkoper en opdrachtgever-klant dat schetsen 
en/of technische gegevens bevat worden evenals de bedrijfsadministratie 
gedurende 10 jaar bewaard. Ander e-mailverkeer wordt niet langer bewaard 
dan noodzakelijk is voor de levering van een product. IT’S LATTA stuurt geen 
nieuwsbrieven, marketingacties of andere vormen van direct mail. Wel nodigt 
het bedrijf klanten individueel uit voor de opening van een event waar IT’S 
LATTA exposeert. 
 
Recht van bezwaar 
Indien een persoon om inzage vraagt van zijn persoonsgegevens, deze wil 
wijzigen of om vernietiging vraagt, kan hij of zij via info@itslatta een verzoek 
daartoe indienen.  
 
 



Persoonsgegevens worden beveiligd door digitale en fysieke instrumenten. De 
persoonsgegevens van opdrachtgevers-kopers worden beheerd door de 
eigenaar en zijn vrouw. IT’S LATTA heeft alleen een bestand met facturen op 
zijn of haar computer met daarin naam en adres. Daarnaast is er een 
fysieke map met daarin facturen en bankafschriften via welke weg 
bankgegevens achterhaald kunnen worden. E-mailadressen worden beheerd in 
een gangbaar emailprogramma. Eventuele telefoonnummers zijn opgeslagen in 
de telefoon en worden niet op de computer bewaard. Via facebook wordt niet 
gecommuniceerd over en met opdrachtgevers-kopers. Geen persoonlijke 
gegevens staan online of in de Cloud en kunnen dus ook nergens worden 
gedownload. 
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