Privacy reglement Kleurenpracht
Kleurenpracht, gevestigd aan Middeloo 13, 1713 CN Obdam, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact: Sandra Kaandorp, tel: 06-22594175, info@kleurenpracht.nl.
Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
In geval van een individueel kleuradvies gebruik ik uw gegevens (NAW) om u na afloop een uitgewerkt
kleur- en kledingadvies toe te sturen. Hebben wij contact gehad via de mail dan mail ik u het advies
ook. Wanneer u een workshop van Kleurenpracht boekt ontvang ik van u de NAW gegevens van het
adres waar de workshop gehouden wordt. De NAW gegevens bewaar ik niet.
Persoonsgegevens:
Ik bewaar alleen uw emailadres wanneer u aangegeven heeft op de mailinglijst van Kleurenpracht te
willen staan. Een aantal keer per jaar mail ik u het nieuwe mode e-magazine. Wenst u het niet meer te
ontvangen dan kunt u zich afmelden onderaan de nieuwsbrief.
Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens:
Het niet (volledig of juist) verstrekken van uw persoonsgegevens zorgt ervoor dat ik u het advies niet
kan toesturen.
Bewaartermijn:
Uw gegevens worden niet bewaard. Na afloop van de workshop of het advies worden deze verwijderd.
Ook niet digitaal bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kleurenpracht verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Recht op inzage, rectificatie, wissen of bewerken van persoongegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaandorp Communicatie en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleurenpracht.nl
Klachtenafwikkeling:
Vermoed u misbruik van uw gegevens door ons dan kunt u dit aangeven via info@kleurenpracht waar
wij binnen 1 werkdag op zullen reageren om het A: uit te zoeken B: Indien klacht terecht is per direct
op te lossen of een oplossing aan te dragen.
Daarnaast ben u bij het vermoeden van misbruik gerechtigd om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Beveiligingsmaatregelen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus. Wij houden al onze systemen, software en
beveiligingsmaatregelen up-to-date en zorgen er mede daardoor dat uw gegevens de allerhoogste

mate van veiligheid geniet. Zo heeft de website een SSL certificaat en een SLA, onderhoudspakket
via Studio VIV.
Cookies
Kleurenpracht gebruikt technische en functionele cookies (wordpress cookies) om de website te
verbeteren en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
verwerking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

