Privacyverklaring Bodycurves
Wij staan garant voor het juiste gebruik van al uw (contact) gegevens die u aan ons verstrekt.
Onze website bevat een contactformulier. Hiermee kunt u contact met ons opnemen en/of een
gerichte vraag stellen. De informatie die m.b.v. dit contactformulier wordt verzameld wordt direct
omgezet naar een E-mail. Nadat u op de knop ‘Verstuur bericht’ heeft gedrukt wordt deze E-mail
naar het E-mailadres van Bodycurves verzonden. Omdat onze website sterk beveiligd is (encryptie
middels een SSL certificaat) wordt voorkomen dat informatie die naar onze website verstuurd wordt
(of vanaf onze website verzonden wordt) aangepast kan worden door derden.
De informatie die wij van u via ons contactformulier vragen betreft de volgende gegevens:
Uw naam, emailadres, onderwerp, vraag/mededeling.
Het contactformulier zelf wordt echter niet opgeslagen.
Wij maken op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden. Maar wij maken op onze website geen gebruik van andere manieren
van digitale tracking mechanismen.
Via de website kunt u digitaal afspraken inplannen voor het gebruik van de diensten van Bodycurves
waarbij wij nog een aantal gegevens registreren. Dit betreft uw naam en emailadres. Dit doen wij om
u zo van dienst te zijn en contact met u op te nemen wanneer dit nodig is.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen alle passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw gegevens zijn bij ons dus in veilige handen en zijn bedoeld om u als klant een maximaal resultaat
te laten behalen met de diensten die u bij ons afneemt.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar naar beëindiging van uw lidmaatschap bewaard.
Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk door Bodycurves en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Ook zullen deze gegevens nooit worden aangewend voor marketing doeleinden.

