PRIVACYVERKLARING
Blush Visagie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt bij bijvoorbeeld het invullen van het
contactformulier op deze website. In deze verklaring wordt uiteen gezet hoe wordt omgegaan
met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
-

voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mail adres;
overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en/of telefonisch verstrekt.

Waarom Blush Visagie gegevens nodig heeft
Blush Visagie verwerkt je persoonsgegevens om de volgende redenen:
-

je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren;
het afhandelen van je betaling;
in het kader van de uit te voeren opdracht, doorgaans bestaande uit visagie- en
haarstylingwerkzaamheden.

Bewaartermijn van je gegevens
Blush Visagie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Blush Visagie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Blush Visagie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die Blush Visagie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
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 laten verwijderen.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Blush Visagie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Blush Visagie kan deze gegevens gebruiken om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blush Visagie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 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
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via
diana@blush-visagie.nl.

