Privacy Beleid
Privacy beleid bezoek website
Wanneer je deze website bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan
vertrouw je ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Dit privacy-document geeft je
inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.
Algemeen
Bij informatief gebruik van onze website zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets
zeggen over het succes van de website. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek, piekuren en best
bezochte pagina’s vormen informatie die wij gebruiken om de website te optimaliseren en onze
service te verbeteren. Er worden door ons slechts niet-herleidbare bezoekgegevens bijgehouden
door middel van een ‘cookie’. Je bezoek blijft dus anoniem.
Contact en feedback
Wanneer je contact met ons opneemt via één van de contactformulieren, vragen wij uiteraard je
persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en worden alleen gebruikt
om je vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. Als je ons je telefoonnummer meedeelt, zullen
wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de aanvragen
die je gedaan hebt of wanneer je ons hebt verzocht terug te bellen.
Forum
De gegevens die je invoert op ons forum/facebook worden voor onbeperkte tijd openbaar gemaakt.
Let hierop wanneer je van deze dienst gebruik wenst te maken. Persoonsgegevens zijn hier niet
verplicht.
Contact in verband met ons privacybeleid
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens: Per e-mail: info@bijmirella.nl
Inzage en correcties
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen
bijhouden. Bovendien bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je toegang wenst tot deze informatie of als je
je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons opnemen op het hierboven
vermelde adres.
Privacy beleid persoonsgegevens in de studio
Wanneer je onze studio bezoekt vragen wij om je NAW-gegevens (naam, adres, telefoonnummer), emailadres en geboortedatum. Deze gegevens slaan wij op in ons administratiesysteem. Tevens
worden daar behandelverslagen, voor en na foto’s en eventueel gekochte producten in bijgehouden
op opgeslagen.
Je e-mailadres gebruiken wij om je maximaal 1 keer per maand op de hoogte brengen van nieuws,
productinformatie, aanbiedingen en/of voedingstips.
Wil je dat we geen gegevens meer van je bewaren kun je een email sturen naar info@bijmirella.nl

