Privacy statement – Live by Loes
1.1 Introductie
Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Live by Loes verzamelt en
verwerkt via www.livebyloes.nl. In dit privacy statement staat informatie over hoe Live by
Loes jouw persoonsgegevens verwerkt. Neem voor vragen gerust contact op via
info@livebyloes.nl.
1.2 Cookies
Live by Loes respecteert jouw privacy en hierdoor verzamelt Live by Loes uitsluitend
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s) en de daarop
aangeboden diensten. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De via
deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming verwerkt.
De website van Live by Loes maakt gebruik van web statistieken. Door deze gegevens te
analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde
gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Voor de opslag hiervan maakt de website gebruik de volgende gegevens:
•

het adres van uw internetprovider;

•

de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);

•

het tijdstip en de duur van uw bezoek;

•

welke pagina’s u heeft bezocht.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?
Live by Loes is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens onder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De contactgegevens van Live by Loes zijn:
Amsterdamsevaart 154
2032EH Haarlem
06-19995457
Info@livebyloes.nl
KVK:82830053
Indien je vragen heeft over dit privacy statement of over de verwerking van je
persoonsgegevens dan kan je contact opnemen via info@livebyloes.nl
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1.4 Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
De persoonsgegevens die Live by Loes via de website verzamelt, worden uitsluitend gebruikt
voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Live by Loes verwerkt je
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van het contactformulier.
Je persoonsgegevens worden dan gebruikt om met je in contact te komen.

•

Het optimaliseren van de diensten van Live by Loes.

1.5 Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan
Live by Loes gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover
deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten je persoonsgegevens verwerken,
doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Live by Loes en heeft Live by Loes de
vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat je
gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
1.6 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze
persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy
statement zijn genoemd. Wanneer je persoonsgegevens via het contactformulier zijn
ontvangen, zal Live by Loes deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering
van de dienst.
1.7 Worden mijn persoonsgegevens door Live by Loes beveiligd?
Live by Loes neemt beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig
gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Live by Loes werkt onder meer met
beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.
1.8 Wat zijn jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die Live by Loes
verwerkt?
Op elk gewenst moment kan je een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens in te zien,
te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om beperking van de verwerking van je
persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van
je persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een beroep te doen
op deze rechten kan je contact opnemen door een mail te sturen naar info@Livebyloes.nl
Wanneer je eenmaal toestemming hebt gegeven, kan je deze toestemming altijd intrekken.
Het intrekken van je toestemming heeft alleen geen terugwerkende kracht. Je kan een klacht
indienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen Live by Loes met betrekking tot de verwerking van je
persoonsgegevens.
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1.9 Contact
Indien je je gegevens uit de database wilt laten verwijderen, of indien je je gegevens wenst te
corrigeren, dan kan je contact met ons opnemen via info@livebyloes.nl. Live by Loes
behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen conform de
toepasselijke privacywetgeving. Live by Loes raadt je daarom aan deze website regelmatig
te bezoeken voor de meest recente versie van onze privacyverklaring.
1.10 Copyright
Copyright © Live by Loes, Amsterdamsevaart 154, 2032EH Haarlem. Alle andere merken,
geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk
eigenaren.
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