PRI VACYVE RKL ARI NG

Privacy is kostbaar. ByAnneDesign heeft deze privacyverklaring daarom met zorg en respect voor jouw privacy samengesteld. Met privacy als
kostbaar recht in gedachten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – de AVG – als wettelijk uitgangspunt. In deze
privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd waarop deze verklaring van toepassing is, welke gegevens ByAnneDesign verzamelt, wat
daarmee wordt gedaan en welke rechten je hebt. Door jou verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden vertrouwelijk
behandeld in navolging van de AVG. Onder invloed van tussentijdse aanpassingen van de AVG kan deze verklaring wijzigen.
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en is van toepassing op:
§
het gebruik en de verwerking van mondeling, schriftelijk of digitaal verstrekte persoonsgegevens aan ByAnneDesign
§
alle (reclame-)uitingen van ByAnneDesign, waaronder uitingen via de door ByAnneDesign beheerde website www.byannedesign.com en door
ByAnneDesign verstuurde digitale nieuwsbrieven.
WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT BYANNEDESIGN?
Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens die leiden naar of te herleiden zijn naar de identiteit van natuurlijke personen. ByAnneDesign gebruikt en
verwerkt diverse persoonsgegevens:
§
voorletter(s) en achternaam
§
geslacht
§
adres, postcode en woonplaats
§
telefoonnummer(s)
§
e-mailadres(sen).
Gegevensverwerking
ByAnneDesign verwerkt persoonsgegevens die je bijvoorbeeld hebt verstrekt tijdens mondeling, schriftelijk of digitaal contact met ByAnneDesign, via één
of meer gecontracteerde externe partners of vanwege een overeenkomst met ByAnneDesign. Onder verwerking wordt verstaan: verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of een andere vorm van
terbeschikkingstellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Gegevensverwerking via www.byannedesign.com
Maak je gebruik van het contactformulier op www.byannedesign.com of meld je je aan voor de nieuwsbrief via deze website, dan stel je diverse
persoonsgegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele voorkeuren ter beschikking aan ByAnneDesign. Deze
gegevens worden met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan relatiebestanden en bestanden van nieuwsbriefabonnees van ByAnneDesign.
Nieuwsbrieven bevatten een link om je persoonsgegevens en voorkeuren te kunnen inzien, te (laten) wijzigen of om je te kunnen afmelden. Alleen bij
noodzaak voor het (correct) uitvoeren van de door jouw gevraagde dienstverlening, worden abonneebestanden van nieuwsbrieven verstrekt aan één of
meer externe gecontracteerde partijen, zoals marketingpartners of een e-mailmarketingservice

WAARVOOR GEBRUIKT BYANNEDESIGN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens worden mondeling, schriftelijk en digitaal verzameld. Bijvoorbeeld door persoonlijk contact en telefoonverkeer, via het online
contactformulier op de website en via e-mail. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de volgende doeleinden:
§
om met je te kunnen communiceren en je te ontmoeten
§
om je te kunnen voorzien van nieuwsbrieven, informatie en producten
§
om (commerciële) bedrijfsactiviteiten - online en offline - te kunnen ontplooien en optimaliseren
§
om diensten en producten te promoten
§
om statistische gegevens in te zien
§
om op beperkte schaal marktonderzoek uit te voeren
§
voor administratieve doeleinden en bewijsvoering.
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend als ByAnneDesign en gecontracteerde partners daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming
hebben gekregen. Dit kan al blijken uit het feit dat je ByAnneDesign of één of meerdere gecontracteerde externe partners mondeling, schriftelijk of digitaal
benadert.
COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites – in dit geval de website www.byannedesign.com – kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen
efficiënter te maken. Volgens de wet mag ByAnneDesign cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.
Voor alle andere soorten cookies is jouw toestemming vereist. De website maakt gebruik van noodzakelijke en statistische cookies. Noodzakelijke cookies
helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Statistische cookies helpen ByAnneDesign begrijpen hoe je de website gebruikt, door
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies worden geplaatst door diensten van derden. ByAnneDesign gebruikt slechts
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persoonsgegevens die je zelf als bezoeker van de website ter beschikking stelt. Je stelt die gegevens onder andere ter beschikking door deze zelf in te
vullen op het contactformulier op de website – zoals naam en e-mailadres – of door jouw browser cookies te laten accepteren, bijvoorbeeld je IP-adres. Heb
je vragen over je toestemming? Onder Inzien, wijzigen, verwijderen en overdragen lees je hoe je hierover contact kunt opnemen.
GOOGLE ANALYTICS
Www.byannedesign.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google
Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over jouw gebruik van de website, inclusief je IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Het is mogelijk dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de
website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
BEVEILIGING
ByAnneDesign neemt zowel organisatorische als technische maatregelen om fysieke en digitale bestanden die jouw persoonsgegevens bevatten te
beveiligen, en om misbruik daarvan en ongeautoriseerde toegang daartoe te voorkomen. ByAnneDesign verstrekt geen persoonsgegevens aan derden,
tenzij dit noodzakelijk is voor het (correct) uitvoeren van aangevraagde diensten, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven via een emailmarketingservice. In dat geval maakt ByAnneDesign gebruik van één of meer gecontracteerde externe partners. Om jouw persoonsgegevens te
beschermen worden met deze gecontracteerde externe partner(s) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van
(persoons)gegevens en juridisch geldige verwerkingsovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten wordt bovendien bepaald dat overgedragen
persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden van deze partijen mogen worden toegepast.
Onder bepaalde omstandigheden is ByAnneDesign mogelijk wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals de
Belastingdienst, politie of justitie. Alleen in dat geval worden persoonsgegevens afgegeven. In sommige gevallen is het niet toegestaan betrokkenen
daarover te informeren. ByAnneDesign is niet in staat te garanderen dat websites, waarnaar de door haar beheerde website linkt, de regels van de AVG
respecteren. Constateert ByAnneDesign een datalek met een aanzienlijk risico op de aantasting van rechten en vrijheden van relaties, dan worden
betrokkenen op de kortst mogelijke termijn geïnformeerd en wordt de wettelijke meldingsprocedure gevolgd. ByAnneDesign zet zich in een dergelijke
situatie in om eventuele schade te voorkomen of te beperken.
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
ByAnneDesign bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de door jouw gewenste dienstverlening en het correct uitvoeren van
opdrachten.
INZIEN, WIJZIGEN, VERWIJDEREN EN OVERDRAGEN
Heb je vragen over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, wijzigingen laten aanbrengen,
(alle) gegevens laten verwijderen of jouw gegevens overdragen aan derden? ByAnneDesign helpt je graag verder. Je kunt telefonisch contact opnemen met
Anneke Kranenburg via 06 1288 3805 of een e-mail sturen aan info@byannedesign.com.
DISCLAIMER
Deze disclaimer is van toepassing op alle online en offline (reclame-)uitingen van ByAnneDesign, zoals op de door ByAnneDesign beheerde website
www.byannedesign.com, door ByAnneDesign verstuurde e-mails en digitale nieuwsbrieven, en op gedrukte/geprinte uitingen. Getoonde en verstrekte
content wordt door ByAnneDesign met veel zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van deze content kan echter niet worden ingestaan.
ByAnneDesign aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. ByAnneDesign verwijst uiterst selectief en slechts informatief naar websites van
en onderhouden door derden, en staat niet in voor de inhoud, het functioneren en de veiligheid van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele
producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Www.byannedesign.com bevat diensten, teksten, ontwerpen en afbeeldingen die door auteursrechten of door andere wetten met betrekking tot
intellectuele eigendom zijn beschermd. Ongeautoriseerd gebruik hiervan kan deze rechten of wetten schenden. Het is niet toegestaan om (delen van) de
inhoud van deze website, nieuwsbrieven, en andere digitale of gedrukte/geprinte (reclame-)uitingen te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ByAnneDesign.
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