Privacy statement Hairdresserforyou

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom leggen we in dit privacy statement uit
waarom we deze gegevens nodig hebben, en waar we ze voor gebruiken. Door gebruik te
maken van ons platform en de app, geef je aan ons privacy statement te accepteren.
Waarom hebben wij je gegevens nodig en wat doen we ermee?
Om te zorgen dat jij het hairdresserforyou.com-platform en de Hairdresserforyou-app
optimaal kunt gebruiken, hebben wij je -persoons- gegevens nodig. Denk aan je naam,
rekeningnummer, e-mailadres of voorkeuren voor kappers e.d.. Deze gegevens gebruiken
we om het ‘zoeken, vinden, boeken en betalen’ mogelijk te maken, inclusief de hiervoor
benodigde aanverwante services zoals Google Analytics, Google YouTube en Facebook.
Ook gebruiken we je gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening via ons platform en
de app voortdurend te verbeteren en te optimaliseren.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van ons platform en de app en dragen er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en
verzoeken te beantwoorden.
Je gegevens worden niet ongevraagd doorgespeeld aan derden voor commercieel
gebruik. In enkele gevallen kan de informatie binnen onze organisatie gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De
overheid heeft strenge regels ten aanzien van het delen van persoonsgegevens, en daar
houden we ons natuurlijk aan.
Waar staan je gegevens en beveiliging
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hosting partner. We
hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verweking van
je persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo
worden gegevens via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde
servers.
Gegevens wijzigen of verwijderen
Je hebt het 'recht van inzage' en het 'recht op correctie'. Daarom kun je al je eigen
persoonsgegevens in je eigen omgeving op ons platform inzien, wijzigen en verwijderen.
Met verwijderen bedoelen we dat data daadwerkelijk wordt verwijderd, of dusdanig
geanonimiseerd, dat het niet meer tot jou is te herleiden. Tenzij we door de wet zijn
gehouden om gegevens te bewaren.

Gebruik van Cookies
Wij verzamelen gegevens ook voor onderzoek en om jou bijvoorbeeld beter te leren kennen,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit platform maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers ons platform en de app gebruiken. Wij gebruiken deze informatie
om bij te houden hoe je onze diensten gebruikt, om rapporten over de activiteit op te stellen
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op ons
platform of de app, niet correct functioneren als je onze cookies hebt uitgeschakeld.
Nieuwsbrieven en aanbiedingen
We kunnen je nieuwsbrieven of aanbiedingen sturen. Mocht je deze niet langer willen
ontvangen, dan kun je onderaan iedere mailing of aanbieding zien hoe je je kunt afmelden
voor deze diensten.
Wijzigingen privacy statement
Wet- en regelgeving is continu in ontwikkeling evenals ons platform en de app. Dit privacy
statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site op het
moment van publicatie van dit statement. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
van het platform en/of de app, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het
is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen
Contact en toepassing privacy statement
Mocht je vragen hebben over ons privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen
door een e-mail te sturen naar: support@hairdresserforyou.com, of als je dat prettiger vindt
een brief naar Hairdresserforyou, afdeling Support, Postbus 10155, 3505 AC Utrecht.
Dit privacy statement is van toepassing op de producten en diensten van
Hairdresserforyou en al haar (toekomstige) werkmaatschappijen. Wees je ervan bewust dat
Hairdresserforyou niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere sites en
bronnen waar je bijvoorbeeld via onze site naartoe kan.
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