PRIVACY VERKLARING
NR.1 HAIR BY SABINE

Nr.1 Hair by Sabine is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de

website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Contactgegevens:

Nr. 1 Hair by Sabine
Verdronkenoord 1
1811 BB ALKMAAR
06 2382 4291

info@nr1-hairbysabine.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:

Nr. 1 Hair by Sabine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam

Telefoon

E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Nr. 1 Hair by Sabine verwerkt jouw persoonsgegevens alleen:

Om je te kunnen benaderen via telefoon of email om je verder van dienst te kunnen zijn.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website is gemaakt op een platform van Weebly.com welke dan ook jouw

gegevens opslaat. Zij fungeren als gegevensverwerker van de door jouw verleende

informatie. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid welke hier is terug te vinden.
https://www.weebly.com/privacy

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Nr. 1 Hair by Sabine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang als u zich niet zelf heeft
uitgeschreven van onze nieuwsbrief posts.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Nr. 1 Hair by Sabine gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies

die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Nr. 1 Hair by Sabine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@nr1-hairbysabine.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement, zonder voorafgaande kennisgeving,
aan te passen.

