Privacy verklaring Met Marlous
Privacy is belangrijk en ik ga op een betrouwbare manier met jouw privacy om.
In deze privacyverklaring maak ik duidelijk welke persoonlijke gegevens ik verwerk,
waarom ik dat doe, waar het vandaan komt, wie erbij betrokken is en welke rechten je
hebt.
Uiteraard behoort het altijd tot de mogelijkheden om al jouw persoonlijke gegevens die bij
mij bekend zijn, in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Wanneer je hier behoefte aan hebt,
mag je contact met me opnemen.

Jouw digitale privacy
Persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Met Marlous.
Je gegevens worden gebruikt voor het aangaan en beheren van een klantenrelatie. Met
Marlous verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt.
Indien je geen e-mails en/of commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan je
dit eenvoudig aangeven via de link die elke e-mail en/of commerciële mail van Met
Marlous bevat.
Reageren op mijn privacy beleid kan op de volgende manieren:
Per email: info@metmarlous.nl
Per telefoon: +31 (0)6-81118160
Maillijst via Active Compaign
Ik ben heel blij met mijn maillijst en ik zal je daarom ook niet gaan spammen.
De maillijst geef of verkoop ik niet aan derden. Ik vraag je naam en je e-mailadres. De
maillijst gebruik ik om je op de hoogte te houden van mijn producten en diensten, voor
het verstrekken van relevante en waardevolle content en productaanbiedingen. Je kunt op
de maillijst terecht komen via mijn website, door jezelf op te geven voor een gratis
weggever van Met Marlous. Het is ook mogelijk om je na mondelinge toestemming toe te
voegen aan mijn maillijst. In iedere mailing staat in de footer een optie om je uit te
schrijven of je gegevens aan te passen.
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Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van analytische cookies, via Google Analytics. Door
middel van deze cookies krijg ik inzicht in het gebruik van mijn website. Met deze data
kan ik de website optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring voor de bezoekers
verbeterd kan worden. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies
gewaarborgd. De gegevens van mijn website die ik via Google Analytics verzamel, worden
14 maanden behouden.
Communicatie via de digitale snelweg
Je kunt met mij communiceren op verschillende wijzen: via de website, mail, sms,
WhatsApp, Facebook en Facebook Messenger en andere sociale media. Ik verwerk deze
gegevens slechts voor de communicatie met jou, om je te informeren over diensten en
producten, om diensten te kunnen leveren en/of het maken van een factuur.
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