
Privacy Policy 
Van Kop tot Teen schoonheidsspecialiste respecteert de privacy van bezoekers van de website en 
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is 
met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 
Vastleggen en verwerking van gegevens 
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden 
verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld 
per e-mail naar ons toestuurt door gebruik van het contactformulier. Daarnaast worden er op de 
website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat 
geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke passief en 
actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. 

Afspraak en e-mail 
Als u een contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Facebook, Instagram 
Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen 
op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd 
door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van 
Facebook, Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens 
doen die zij met deze code verwerken. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat 
(https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang 
krijgen tot persoonsgegevens. 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze 
websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt. 

Wijzigingen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 

 


