
Privacy Policy

Wij van basisknipcursus.nl zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. De privacy van
bezoekers wordt door basisknipcursus.nl powered by Dazzling Beauty by Tessa gerespecteerd en
vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacy
gevoelige aspecten van onze dienstverlening en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.basisknipcursus.nl. Wij streven
naar het naleven van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring legt
basisknipcursus.nl uit welke persoonsgegevens er gebruikt worden en met welk doel dit wordt
gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben
gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld op twee verschillende wijzen. Dit zijn de
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het aanmeld- en inlog formulier op de website. Deze
gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem.

Daarnaast worden persoonsgegevens automatisch aan ons verstrekt door middel van cookies.

Doeleinden verwerking

We verzamelen uw gegevens niet zomaar. Deze gegevens worden gebruikt voor het verrichten van
de aangeboden diensten op deze website, om met u in contact te kunnen komen, voor het
analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en voor de levering en facturatie van onze
producten ter uitvoering van uw verzoek.

De gegevens worden opgeslagen en geregistreerd in een elektronisch beveiligd register.

Beveiliging en bewaartermijnen

Basisknipcursus.nl neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw
persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor
het doel van de verwerking.

Derden

Basisknipcursus.nl verstrekt in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer u via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet
meer van toepassing. Deze privacy verklaring geldt alleen voor de website van basisknipcursus.nl.

Uw gegevens worden alleen bij uitzondering zonder uw toestemming vrijgegeven wanneer wij
bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel ontvangen of aan wet-en regelgeving moeten voldoen. Hiervan
proberen wij u zo goed mogelijk van op de hoogte te stellen.

Cookies

Op de website van basisknipcursus.nl maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies
worden gebruikt om het gebruik van onze bezoekers te analyseren zodat wij onze diensten en het
gebruik van de website kunnen verbeteren.



Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 Google Analytics cookies: via deze cookies die aangeboden worden door Google krijgen wij
inzage in het websitebezoek.

 Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten
functioneren.

 Analyse cookies: via deze cookies zijn wij in staat om van uw websitebezoek een optimale
ervaring te maken.

 Social media cookies: wanneer deze website wordt gedeeld of gepromoot via social media,
dan zijn hier cookies aan verbonden die informatie verstrekken aan de desbetreffende
sociale netwerken.

Wijzigingen/uitschrijving/inzage

Volgens de AVG heeft u als bezoeker van deze website een aantal rechten zoals recht op inzage,
verwijdering, correctie enz.

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen dan kunt u contact
opnemen via info@basisknipcursus.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.


