PRIVACY POLICY
Privacybeleid Toontjehoger 1.1 – 1 november 2018

Privacy
Toontjehoger respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Toontjehoger zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toontjehoger gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten
te leveren:
o Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, factuuradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte
te houden.
o Als u zich bij Toontjehoger inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens zoals
uw naam, adres en e-mailadres voor het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrieven.
o Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die muzieklessentoontjehoger.nl verwerkt:
Muzieklessentoontjehoger.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij de ouders of voogd hiervoor toestemming hebben
gegeven. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als
men ervan overtuigd is dat muzieklessentoontjehoger.nl zonder deze toestemming persoonlijke
gegevens heeft verzameld over een minderjarige, meldt dit dan via
info@muzieklessentoontjehoger.nl. De informatie zal dan worden verwijderd.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze gegevens
bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Deze zijn echter nodig om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.

Toontjehoger verkoopt uw gegevens niet
Toontjehoger zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze
werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
De website muzieklessentoontjehoge.nl gebruikt de volgende cookies:
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Functioneel: muzieklessentoontjehoger.nl gebruikt functionele cookies om onze webshop te
laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje
zit.
Analytisch: muzieklessentoontjehoger.nl gebruikt Google Analytics, waarmee analytische
cookies geplaatst worden om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze
cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en
deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Uw sitegebruik wordt
door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor
kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren. De opgeslagen gegevens zullen
nooit worden gebruikt om individuele personen te herleiden. U kunt uw browser zo instellen dat
u tijdens het winkelen bij Kleuteruniversiteit geen cookies ontvangt.
Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,
maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en
–services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld
in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Houdt er rekening mee dat wanneer u wilt dat
wij al uw gegevens verwijderen, ook uw gebruiksrechten van onze digitale lesmaterialen komen
te vervallen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Nadat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief, kunt u bij iedere mailing die u van ons
ontvangt uw gegevens aanpassen of u uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan de
nieuwsbrief.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact
met ons op nemen via info@muzieklessentoontjehoger.nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Toontjehoger
Bilderdijkstraat 34
3881 WD PUTTEN
info@muzieklessentoontjehoger.nl
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