Privacy statement van Meri-Lou
Wij, van Meri-Lou, vinden het van groot belang dat gegevens correct verwerkt en afgehandeld worden en dat
verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en blijven. Meri-Lou is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Meri-Lou kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Meri-Lou,
en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meri-Lou verstrekt. .
Meri-Lou kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
–
jouw NAW-gegevens;
–
jouw telefoonnummer;
–
jouw e-mailadres;
–
jouw IP-adres.
Waarom Meri-Lou gegevens nodig heeft
Meri-Lou verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om
verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt
niet bereikt kunt worden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres
wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Daarnaast kan Meri-Lou
jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van
opdracht.
Publicatie
Wij publiceren geen klantgegevens.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van
de overeenkomst.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer jij onze website bezoekt, wordt er een mededeling
getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen
middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal
werkt.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Meri-Lou worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meri-Lou gebruikt deze informatie om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.
Google Analytics
Meri-Lou maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe
effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt,
met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het
privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Meri-Lou te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Meri-Lou heeft hier geen invloed op. Meri-Lou heeft Google geen toestemming gegeven om
via Meri-Lou verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Beveiliging
Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
Meri-Lou bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst tot stand komt. Mits er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw
persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Meri-Lou
Amethyst 41 | 1625 RV | Hoorn (NH)
+31 627294967
info@merilou.nl
KVK: 67560407
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik
te voorkomen vragen wij jou daarbij om jezelf adequaat te identificeren.
Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je vragen hebben op grond van de privacywetgeving dan kun je contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

