Cookies / Privacy / Disclaimer
COOK IES

gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging
van gerechtvaardige belangen. Meer informatie over

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN COOKIES

wettelijke grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’

Dit zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die met pagina’s

persoonsgegevens op de website van de Autoriteit

van websites worden meegestuurd. Vervolgens worden ze

Persoonsgegevens.

door je internetbrowser op de harde schijf van je computer
de eerste plaats vergroten ze het gebruiksgemak bij het

ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING

bezoeken van websites. Daarnaast zijn er cookies die

SÄRA Personal Beauty by Madli Miller houdt zich in alle

informatie over je websitebezoek bijhouden.

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder

opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies. In

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt

WELKE COOKIES?

met zich mee dat wij in ieder geval: • Persoonsgegevens

Op onze website gebruiken wij deze cookies:

verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

Noodzakelijke cookies zijn nodig om gebruik te kunnen

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens

maken van alle functies op onze website. Ondersteunende

zijn beschreven in deze Privacy Policy; • Verwerking van

cookies vergroten het gebruiksgemak van onze website.

persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

Ook kunnen we dankzij deze cookies onze website continu

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor

verbeteren.

ze worden verwerkt; • Vragen om je uitdrukkelijke
toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking

UITZETTEN / VERWIJDEREN

van jouw persoonsgegevens; • Passende technische en

Je kunt het plaatsen van cookies op je computer blokkeren.

organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt voordat

beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; •

er een cookie wordt geplaatst. Dit kun je doen door de

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,

instellingen van je internetbrowser aan te passen. Houd er

tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor

waarvoor ze zijn verstrekt; • Op de hoogte zijn van de rechten

het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies

omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en

kan het gebruik van websites dus beperken. Cookies die al

deze respecteren.

opgeslagen zijn op je computer, kun je via je internetbrowser

DISCL AIMER

verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je
browser.

DE ZORG VOOR DEZE WEBSITE

WIJZIGINGEN IN ONS STATEMENT

SÄRA Personal Beauty by Madli Miller besteedt de uiterste

Wij passen ons Cookie Statement van tijd tot tijd aan, omdat

zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens

bijvoorbeeld de website of de wetgeving verandert. Wij raden

op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen

je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen,

echter voorkomen. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller

zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Op basis hiervan

behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op

kun je je cookie-instellingen eventueel aanpassen.

de website te wijzigen. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg

PR I VAC Y

van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie. SÄRA Personal Beauty by Madli Miller aanvaardt

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites

SÄRA Personal Beauty by Madli Miller hecht veel waarde aan

waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt

de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy

verwezen.

Policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE

alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het

zorgvuldig om met persoonsgegevens.

auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden

Als SÄRA Personal Beauty by Madli Miller zijn wij

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

verantwoordelijk voor de verwerking van jouw

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

persoonsgegevens. Dit kan zijn: na toestemming van de

op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door

betrokken persoon, wanneer het noodzakelijk is voor de

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder

uitvoering van een overeenkomst, wanneer noodzakelijk

voorafgaande toestemming van SÄRA Personal Beauty by

voor het nakomen van een wettelijke verplichting, wanneer

Madli Miller.

Kleine Houtstraat 94, 2011 DR Haarlem

|

+31 (0) 6 204 28 332

|

info@sarabymadlimiller.com

|

www.sarabymadlimiller.com

