PRIVACYBELEID
Mijn website-adres is: https://www.bon-hair.nl.
E-mail: info@bon-hair.nl
KVK: 76915239
BTW nummer: NL 003145709B82
Gevestigd in Amsterdam, Nederland
Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel
Ik verzamel persoonlijke data, zoals naam, e-mailadres, persoonlijke account voorkeuren, transacties, zoals aankopen
en technische data, zoals informatie over cookies.
Deze informatie verzamel ik nadat je dit hebt ingevuld en akkoord heeft gegeven op de bestelling of bij het contactformulier. Dit wordt bewaart om persoonlijke accounts te kunnen garanderen en je zo snel mogelijk van dienst te
kunnen zijn bij en na een aankoop.
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres
van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Contactformulieren
Bij het contactformulier wordt uw naam, e-mailadres en het geschreven bericht bewaart voor een periode van een
halfjaar om u een zo goed mogelijke service te verlenen. De ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor
marketing doeleinden.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of ik jouw naam, e-mailadres en website in een cookie
opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor
een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, sla ik een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser
cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zal ik enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login
cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert
wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel
het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
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Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten.
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft
website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account
hebt en ingelogd bent op die website.
Analytics & webhosting
Mijn website is ontwikkeld door software van jouwweb.nl & YouCanBookMe.com.
Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen
gedeeld. Jouwweb.nl & YouCanBookMe.com hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning
te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb.nl en YouCanBookMe.com maken gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen
persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb.nl & YouCanBookMe.com behouden het recht voor om
verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen, om de dienstverlening verder te verbeteren.
Wanneer een bestelling per post verzonden wordt, moet ik gegevens zoals naam en adres delen met PostNL.
Hoe lang bewaar ik jouw data
Voor gebruikers die geregistreerd op mijn website (indien van toepassing), bewaar ik ook persoonlijke informatie in
hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder
moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken
en wijzigen.
Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je
persoonlijke data die ik van je heb, inclusief alle data die je hier opgegeven hebt. Je kan ook een verzoek indienen dat
ik enige persoonlijke data die ik van je heb, wordt verwijderd. Dit bevat geen data die ik verplicht moet bewaren, in
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
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