Privacybeleid Fijn! Beauty Body Balance

Contactgegevens
Ons bedrijfsadres/postadres is Vezelbaan 11, 2352 DM Leiderdorp
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 61404632
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch Uw Ip-adres. Bij een bezoek
aan onze website bewaren wij:





uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)
Deze informatie wordt gebruikt:





voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
om de inhoud van onze website te verbeteren
om u later te contacteren voor marketingdoeleinden indien u bij Cookies dit heeft
aangevinkt.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fijn! Beauty Body Balance neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Fijn! Beauty Body Balance ) tussen zit. Fijn! Beauty Body Balance gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeemnaam Waarom wordt dit systeem
gebruikt?
Google
Inzichten en gegevens van
Analytics
uw bedrijf online
Google
Online adverteren
AdWords
Bing Ads
Online adverteren
Facebook Ads Online adverteren
Facebook Pixel Online adverteren
Facebook The Online adverteren
Next Ad
Wordfence
Beveiligingsplugin voor onze
website
Cookiebot
Toestemming vragen om
cookies te kunnen plaatsen

Onderliggende logica
Meten = Weten
Zorgt voor meer conversie
Zorgt voor meer conversie
Zorgt voor meer conversie
Zorgt voor meer conversie
Zorgt voor meer conversie
Om DDOS en andere hack en spam aanvallen
te voorkomen.
Wettelijk verplicht

Optimalisatie
systemen
WordPress
MailChimp
Google Drive

Om te kunnen A/B testen en Meten = Weten
een beter werkende site te
kunnen maken.
Onze CMS
Hier draait www.fijnbeautybodybalance.nl op
E-mailmarketing
Voor nieuwsbrieven en belangrijke mails die
voor een grote groep geldt.
Om het verwerkings register Wettelijk verplicht.
up to date te houden

Cookies, of vergelijkbare technieken
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een
Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de
sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. (om onze
website te verbeteren en/of om u later te contacteren voor marketingdoeleinden)
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij
bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of
gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Soorten Cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze
cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam
Aanbieder
.ASPXANONYMOUSembedplus.com

Doel
VervaldatumType
Gebruikt om
69 dagen
HTTP
gebruikersgegevens te
leveren bij het autoriseren
van applicaties op de
website.
ASP.NET_SessionId embedplus.com
Houdt de sessiestatus van de Session
HTTP
bezoeker over paginavragen
bij.
CookieConsent
fijnbeautybodybalance.nlSlaat de cookiestatus van de 1 jaar
HTTP
gebruiker op voor het huidige
domein
PHPSESSID [x2]
fijnbeautybodybalance.nlHoudt gebruikerssessiestatus Session
HTTP
voor alle pagina-aanvragen
bij.
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant
zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers
en externe adverteerders.

Naam
fr

Aanbieder Doel
facebook.comGebruikt door Facebook om een reeks
advertentieproducten te leveren, zoals
realtime bieden van externe
adverteerders.
NID
google.com Registreert een uniek ID die het
apparaat van een terugkerende
gebruiker identificeert. Het ID wordt
gebruikt voor gerichte advertenties.
GPS
youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele
apparaten om tracking mogelijk te
maken op basis van geografische GPSlocatie.
PREF
youtube.com Registreert een unieke ID die door
Google wordt gebruikt om statistieken
bij te houden over hoe de bezoeker
YouTube-video's op verschillende
websites gebruikt.
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com Probeert de bandbreedte van
gebruikers te schatten op pagina's met
geïntegreerde YouTube-video's.
YSC
youtube.com Registreert een unieke ID om
statistieken bij te houden van welke
video's van YouTube de gebruiker
heeft gezien.

VervaldatumType
3 maanden HTTP

6 maanden HTTP

Session

HTTP

8 maanden HTTP

179 dagen

HTTP

Session

HTTP

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de
aanbieders van afzonderlijke cookies.
NaamAanbieder
Doel
VervaldatumType
_ufaz qualizorgwidget.nlNiet geclassificeerd10 jaar
HTTP
Contact
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
—————————————————————
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@fijnbeautybodybalance.nl
– Per telefoon: 06-12656133
– Per brief: Vezelbaan 11, 2352 DM Leiderdorp
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met
informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u
contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met
u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien
zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname
te weigeren.
Verzoek
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen
bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het
hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve
u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met
ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

