Privacyverklaring

1. Bedrijfsgegevens:
Ondernemingsnaam: Kelly’s Hair & Beauty Place
Adres onderneming: A. Verhasseltstraat 31 - 1780 Wemmel
Telefoonnummer: 0485 29 49 40
E-mailadres: kvbuggenhout@gmail.com
BTW nummer: BE0685 477 719
2. Doeleinden
We verwerken de gevraagde gegevens met als doel u via e-mail op de hoogte te houden van
nieuws, promoties, acties en belangrijke informatie. Via e-mail zullen we u ook op de hoogte
stellen van alle kanalen waarop wij actief zijn, zoals Facebook, Instragram en dergelijke.
Hiernaast zullen we uw gegevens vooral verzamelen voor statistische doeleinden.
3. Persoonsgegevens
Volgende gegevens worden door ons opgeslagen, tussen de haakjes () kun je terugvinden waarom
we deze gegevens verzamelen en voor welk doel ze worden gebruikt.
- naam (aanspreking e-mails)
- voornaam (aanspreking e-mails)
- e-mailadres (zodat onze informatie jou bereikt)
- geboortedatum (we verzamelen geboortedatums om je een verassing te kunnen sturen op je
verjaardag, dit is echter nooit verplicht aan ons door te geven)

4. Recht van toestemming
Door de formulieren in te vullen en de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring te accepteren,
gaat u ermee akkoord dat we u gegevens gebruiken voor de eerder vermelde doeleinden.

5. Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Door een e-mail te sturen naar kvbuggenhout@gmail.com kunt u ten allen tijde de gegevens die
wij van u hebben verzameld inkijken, aanpassen of laten verwijderen.
Indien u ervoor kiest om u gegevens uit ons bestand te laten verwijderen, zullen wij u niet meer via
e-mail op de hoogte houden van onze acties, nieuws en promoties.
Gegevens die we verzamelen worden bewaard tot het moment dat U ons via mail laat weten geen
correspondentie meer te willen ontvangen. Op dat moment zullen we al u gegevens verwijderen.

We verzamelen tracking-informatie via Google Analytics. Samen met Google is dit ook privacyvriendelijk ingesteld in ons beheerderpaneel en dit sinds 30 januari 2018.
Andere cookies die we verzamelen zijn de Facebook pixel. Dit doen we om u van relevante
informatie te kunnen voorzien. Uiteraard gebeurt dit volledig anoniem.

6. Beveiligingsmaatregelen
Onze website www.hairandbeautyplacekelly.be is een wordpress webhosting die loopt via hostingbedrijf combell.be gelegen in de Skaldenstraat 121, 9042 te Gent. Via hen heeft onze website een
SSL-certificaat, dat ervoor zorgt dat u steeds op een veilige website kunt surfen.

