Burcin Hair & Beauty Center, geves gd aan Eerste van Swindenstraat 427, 1093GB Amsterdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Burcin Hair & Beauty Center
Eerste van Swindenstraat 427
1093 GB Amsterdam
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informa e die je ons verscha vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies
doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kan je hieronder
lezen.
HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het contac ormulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet
mogen of moeten doen.
DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u op maal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Burcin Hair & Beauty Center in bepaalde
gevallen jouw persoonsgegevens opslaat.
Burcin Hair & Beauty Center gebruikt jouw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de func onaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transac es en diensten;
• rela ebeheer, waaronder het opnemen van contact indien je hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtma ge gedragingen met betrekking tot Burcin Hair &
Beauty Center, haar rela es en haar medewerkers.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
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NAW-gegevens;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
IP-adres;
technische browserinforma e;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;
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BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde par jen voor direct marke ng doeleinden van
deze par jen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere par jen
verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hee verstrekt, dit noodzakelijk is in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten
doen.

GEGEVENSBEVEILIGING
Burcin Hair & Beauty Center gaat zorgvuldig om met de verwerkte gegevens, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verscha en tot deze gegevens. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de
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toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is.

