PRIVACYVERKLARING
Hierbij treft u de privacyverklaring van La Petite Salon aan gevestigd aan de Osdorperban 762 te
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60553286. Lees deze
verklaring zeer zorgvuldig door.
Doreen
info@lapetitesalon.nl
Welke informatie verzamelt La Petite Salon?
Bij het invullen van het contactformulier via de website wordt gevraagd om uw naam, telefoon en emailadres in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om eventuele afspraken te wijzigen cq te
verplaatsen en worden nadat u geen klant meer bent verwijderd.
Op de website van La Petite Salon worden cookies gebruikt. Dit om gebruikersinteractie bij te houden in de
vorm van Google Analytics (GA). GA registreert het volgende: geografische locatie, apparaat,
internetbrowser en bestuuringssysteem. Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan La
Petite Salon. GA registreert ook het IP-adres van uw computer dat kan worden gebruikt om u persoonlijk te
identificeren, deze persoonsgegevens worden door Google niet aan La Petite Salon doorgegeven.
Wat doet La Petite Salon met de verzamelde gegevens
Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens voor onze administratie en om met u contact te
onderhouden en voor het maken van afspraken. De persoonsgegevens worden nooit verkocht / verhuurd of
anderzijds verspreid. Als u geen klant bent, worden uw gegevens direct verwijderd. Tevens worden u
gegevens ook niet gebruikt voor nieuwsbrieven.
Persoonsgegevens die La Petite Salon ontvangt via derden zullen niet worden gebruikt voor nieuwsbrieven
en ook niet worden verkocht/verhuurd of verspreid.
Verwijzingen naar andere websites
Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.
Deze website bevat links naar een andere website die niet wordt beheerd door La Petite Salon. Door het
klikken op deze link komt u op een andere website terecht en geldt de privacyverklaring van die website.
Beveiliging
Uw persoonlijke informatie is vertrouwelijk en wordt beschermd via sterke wachtwoorden met hoofdletters,
cijfers en kleine letters.
De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd
worden.
Privacyrechten
Als u gebruik wil maken van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals uw
recht op inzage in de gegevens die La Petite Salon over u heeft, dan kunt u contact opnemen via
bovengenoemde e-mailadres. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens of over hoe La Petite
Salon met uw gegevens omgaat, kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, die namens u
kan bemiddelen.

