Privacybeleid Anker Styling
Gebruik verzamelde gegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Anker Styling. Anker Styling respecteert
de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
u aan haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten van Anker Styling vraag ik u om uw
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om afspraken te kunnen maken voor de
uitvoering van de dienst(en) en de facturering. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Naast
de persoonsgegevens draagt Anker Styling ook zorg voor het beschermen van de persoonlijke
verslaglegging van de dienst(en).

Communicatie
Het e‐mailverkeer dat Anker Styling met u heeft is nodig om de dienst(en) te kunnen uitvoeren. Deze
gegevens worden beveiligd opgeslagen.

Derden
De informatie die we van u verzameld hebben wordt niet met derden gedeeld.

Inzage persoonsgegevens
Anker Styling biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot inzage, verandering of verwijdering van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor een e‐mail sturen aan: info@ankerstyling.nl

Nieuwsbrief/ inschrijven/ aanpassen/ uitschrijven
Op de website van Anker Styling vindt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. In
de nieuwsbrief staat hoe u zich eventueel zelf weer kunt uitschrijven. Indien uw gegevens veranderd
zijn en u wilt dat laten weten dan kunt u zich opnieuw inschrijven met uw nieuwe gegevens.

Communicatie aanpassen/ uitschrijven
Indien u de communicatiegegevens wilt aanpassen of verwijderen, neem dan contact op met Anker
Styling. Zie contactgegevens hieronder.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in het klantenbestand van
Anker Styling om zo de diensten daar nog meer op af te kunnen stemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een
beveiligde server. Anker Styling gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
om rapporten over de website‐activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website‐activiteit en internetgebruik.

Beeldmateriaal
Indien bij een van de diensten van Anker Styling foto’s of video opnames van u worden gemaakt, zal
dit alleen met uw toestemming gebeuren. Dergelijke foto’s of video opnames zullen alléén verspreid
en gebruikt worden wanneer u daar persoonlijk toestemming voor geeft. U vult daarvoor een
speciaal formulier in dat door Anker Styling opgesteld is.

Vragen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de mogelijkheden van het gebruik van deze website. Indien er
veranderingen plaatsvinden, zal ook de privacyverklaring aangepast worden indien nodig.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met mij opnemen:
Anker Styling
Hoflaan 36
6953AM
Dieren
0627087124
info@ankerstyling.nl
www.ankerstyling.nl

