Privacy Le Nou Tattou
Le Nou Tattou, gevestigd aan de Oude Vismarkt 1 in Purmerend, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.
The Pack is de functionaris Gegevensbescherming van Le Nou Tattou, te bereiken via:
info@the-pack.nl.
GDPR / AVG wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is ieder bedrijf verplicht te voldoen aan de GDPR (General Data
Protection Regulation) regelgeving. Deze wordt in Nederland als de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming) geïmplementeerd. Deze wet beschermd natuurlijke
personen en hun persoonsgegevens.
Meer informatie hierover kun je vinden via de onderstaande link:
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Definitie persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Hieronder vallen: naam, emailadres en persoonlijk en zakelijk huisadres.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Le Nou Tattou verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verzameld:
•
NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
•
Telefoonnummer
•
E-mailadres
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben voor het maken van
afspraken die betrekking hebben tot onze diensten. Deze overeenkomsten zijn de
aanmeldingen van de klanten die een dienst afnemen bij Le Nou Tattou.
Le Nou Tattou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
Het inplannen van een afspraak
•
Het doen van betalingen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Als je op onze website het contactformulier invult, ons een e-mail stuurt of een afspraak
inplant, worden alle gegevens verzameld die op dat moment worden gevraagd. Deze
gegevens worden nooit langer dan strikt nodig bewaard. We bewaren actieve
persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Deze zullen worden bewaard tot het
moment van wederopzegging of het verzoek tot verwijdering.
Persoonsgegevens en derden
Jouw persoonsgegevens zijn voor onze eigen administratie en worden nooit verstrekt of
verkocht aan derden. Indien het verstrekken van jouw gegevens nodig zijn voor de
uitvoering van onze diensten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met het
desbetreffende bedrijf om jouw persoonsgegevens te kunnen beschermen. In dit geval
hebben wij een verwerkersovereenkomst met The Pack. Dit bedrijf verzorgt onze website
en hosting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Le Nou Tattou gebruikt enkel technische en functionele cookies. Dit zijn analytische
cookies en maken geen misbruik op de privacy. Een cookie is een tekstbestand. Deze
wordt bij jouw eerste bezoek aan onze website opgeslagen op jouw computer, smartphone
of tablet. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de
website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en
onthouden jouw voorkeursinstellingen. De voorkeursinstelling kun je overigens altijd nog
bewerken! Je kunt je altijd afmelden voor cookies en eerdere cookies kunnen altijd worden
verwijderd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als jouw persoonsgegevens bij ons staan opgeslagen, heb jij ten alle tijden recht op
inzage, correctie en verwijdering. Daarbij heb je ten alle tijden recht om jouw toestemming
tot inzage van jouw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegeven.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jouw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij nemen de bescherming hiervan
erg serieus en zullen ten alle tijden passende maatregelen treffen bij misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste inzage en ongeoorloofde wijzigingen.
Het gebruik van computers, smartphones en tablets
Ons team maak gebruik van tablets en computers voor het uitvoeren van onze diensten.
Onze tablets en computers zijn beveiligd. Ze bevatten een persoonlijk wachtwoord en zijn
altijd verbonden met een beveiligde verbinding.
De website van Le Nou Tattou
De website van Le Nou Tattou: www.lenou.nl, is beveiligd met een SSL certificaat.
Hierdoor lopen alle gegevens via een beveiligde verbinding. Onze database is daarbij
vergrendeld met een wachtwoord en encryptie.
Tot slot
Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt
altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.

