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PRIVACYBELEID  
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 januari 2021 

 

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in La Touche Magique. Ik zie het dan ook als mijn  
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens La Touche 
Magique verzamelt als je van mijn website en/of mijn diensten gebruikmaakt, waarom deze gegevens verzameld 
worden en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe La Touche Magique werkt.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van La Touche Magique. Je dient je ervan bewust te zijn dat La 
Touche Magique niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 
maken van mijn website en/of mijn diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.  

La Touche Magique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die worden verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.  

HET GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN  
Wanneer je je aanmeldt voor een van de diensten van La Touche Magique vraag ik je om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen 
op eigen beveiligde servers van La Touche Magique of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet 
gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover ik mogelijk beschik.  

COMMUNICATIE  
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar La Touche Magique verzendt, is het mogelijk dat die berichten 
bewaard worden. Soms vraag ik je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. 
Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
beveiligde servers van La Touche Magique of die van een derde partij. Deze gegevens zullen niet gecombineerd 
worden met andere persoonlijke gegevens waarover ik mogelijk beschik.  

COOKIES  
Bij bezoek aan mijn website worden er gegevens verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de 
klanten, zodat ik de diensten hierop kan afstemmen.  

La Touche Magique gebruikt alleen functionele cookies zodat de website correct weergegeven wordt en 
geanonimiseerde statistieken cookies voor informatie over het gebruik van deze website.  Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, 
tablet of smartphone. 

De website maakt gebruik van “first-party cookies” (cookies die door de website zelf worden geplaatst) om de 
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over 
jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van La Touche Magique of die 
van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over 
de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik.  

DOELEINDEN  
La Touche Magique verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.  

BEWAARTERMIJN 
La Touche Magique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de richtlijnen die zijn beschreven in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. 

DERDEN  
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die ik gebruik ten behoeve van 
de uitvoering van mijn diensten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de 
betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar 
andere websites bevatten. La Touche Magique kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden 
toebehoren, op hetzelfde niveau privacy maatregelen hebben getroffen. Je hebt het recht om jouw gegevens die 
geregistreerd zijn op te vragen bij La Touche Magique. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of 
eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan La Touche Magique. 
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 
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VERANDERINGEN  
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en mijn diensten. 
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  
La Touche Magique biedt alle bezoekers, klanten en leveranciers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of 
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan mij is verstrekt.  

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF  
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om je af te melden.  

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE  
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit de bestanden wilt laten halen, kan je contact met La Touche 
Magique opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. La Touche Magique streeft ernaar om een verzoek binnen 4 
weken te verwerken. Heb je ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop 
La Touche Magique met je persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgevens.nl). 

COOKIES UITZETTEN  
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je 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 deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in jouw browser.  

BEVEILIGING 
La Touche Magique hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. La Touche Magique neemt 
verschillende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen. La Touche Magique 
neemt onder meer maatregelen zoals door gebruik te maken van firewalls en veilige servers. 

MISBRUIK 
La Touche Magique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met me op.  

VRAGEN EN FEEDBACK  

Ik controleer regelmatig of La Touche Magique aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit 
privacybeleid, kan je contact met me opnemen:  

La Touche Magique  

Heumensebaan 12 6561 CK 

Groesbeek 

sonja@latouchemagique.nl  


