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Aanvullingen privacy policy klanten van Trim Nederland
Trimagenda
Voor het maken van afspraken met Trimsalon Diva kunt u gebruikmaken van de trimagenda. De trimagenda wordt door
Trimsalon Diva aangeboden en is ontwikkeld door Trim Nederland B.V. te Spijkenisse. Als beheerder van de trimagenda
heeft Trim Nederland B.V. de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Door Trimsalon Diva en Trim Nederland B.V. zijn
afspraken gemaakt over de passende beveiliging en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens in de trimagenda
zullen alleen worden gebruikt voor het maken van de afspraak en aanverwante administratieve doeleinden en worden niet
aan derden verkocht of gebruikt voor het verzenden van promotiemateriaal.
De gegevens in de trimagenda worden 12 maanden bewaard. Na het beëindigen van de overeenkomst met Trimsalon Diva
worden de gegevens automatisch verwijderd. Indien u uw gegevens eerder wilt laten verwijderen of wilt laten aanpassen,
kunt u een email sturen naar info@trimsalondiva.nl.

Website
De persoonsgegevens die u invoert in www.trimsalondiva.nl worden verstrekt aan derden.
Trimsalon Diva heeft afspraken gemaakt met de partijen die inzage hebben in de persoonsgegevens om ervoor te zorgen
dat zij net zoveel waarde hechten aan de bescherming
van persoonsgegevens als Trimsalon Diva en jouw persoonsgegevens veilig zijn. Onderdeel van deze afspraken is dat de
gegevens van de van de website alleen zullen worden gebruikt om de website te beheren.
Voor de optimalisatie van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen
technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze
website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren
functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van
onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk
om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van
de website daardoor sterk afneemt.
Trimsalon Diva benadrukt dat het gastenboek openbaar toegankelijk is. We willen je dan ook verzoeken om geen
persoonsgegevens van jezelf of van anderen in het gastenboek te plaatsen. Trimsalon Diva is niet verantwoordelijk voor in
het gastenboek geplaatste (persoons)gegevens.

Provisie webshop
De bestellingen via onze webshop worden geleverd door een externe leveranciers. Deze externe leveranciers hebben
daardoor inzage in jouw persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren. Door Trimsalon Diva zijn met de externe
leveranciers afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de externe leverancier net zoveel waarde hecht aan jouw
persoonsgegevens als Trimsalon Diva. Jouw persoonsgegevens zullen dan ook alleen worden gebruikt om de bestelling te
verwerken en de overeenkomst met jou na te komen. Nadat de bestelling is afgerond worden de persoonsgegeven
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