Privacyverklaring
Van Izerloo Haarmode V.O.F., gevestigd aan Kerkstraat 14, 3291 AL te
Strijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
vanizerloohaarmode@gmail.com
Van Izerloo Haarmode
Kerkstraat 14
3291 AL Strijen
Telefoon: 078 674 1736
Van Izerloo Haarmode verklaart als verwerker conform artikel 4, lid 7
AVG persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen deze gegevens van uzelf
hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze
dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met
deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te
kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
Voor - en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons hebt verstrekt

Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U te bezoeken bij afspraken aan huis
Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn is 2 jaar.
Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar haarmodevanizerloo@gmail.com.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden
moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete
toestemming aan derden verstrekken voor commerciële- of goede doelen.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op

aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze
diensten en activiteiten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of
via haarmodevanizerloo@gmail.com.
Van Izerloo Haarmode heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt
u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Van Izerloo Haarmode maakt GEEN gebruik van cookies.
Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de
betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens
zwaarwegende redenen, daarvan onmiddellijk op de hoogte indien er
concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en
de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur
nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze
(sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot
een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy.
Minderjarigen
Van Izerloo Haarmode is een zakelijke dienstverlener. Van Izerloo
Haarmode heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die
jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan
minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er
van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens

hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.
Wij verwijderen dan de informatie.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Van Izerloo Haarmode , 25 januari 2021

