PRIVACYBELEID WEBSITE

Het ‘Privacybeleid Website’ geldt voor u als bezoeker van de
website https://www.manonmoret.nl.

- H
 et sturen van één of meerdere mails als reactie op uw
contactverzoek

Bij het aangaan van een behandelovereenkomst tussen Manon
Moret en haar cliënt, zal een specifiek privacybeleid worden overhandigd welke een beschrijving geeft van de inhoud en wijze van
bescherming van de persoonsgegevens in geval van behandeling.

- N
 ieuws of activiteiten van Manon Moret worden slechts
per mail naar u verzonden wanneer u de button “Ik wil op
de hoogte worden gehouden van nieuws of activiteiten”
heeft aangevinkt

1. Beheer
	De website https://www.manonmoret.nl is eigendom van
Manon Moret en staat onder beheer van STRATO.
	De contactgegevens van Manon Moret zijn te vinden op
voornoemde website. De contactgegevens van STRATO zijn
te vinden op www.strato.nl.
 TRATO verwerkt persoonlijke gegevens in opdracht van
S
Manon Moret in overeenstemming met Art. 28 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Hiervoor hebben
beide partijen een ‘Verwerkersovereenkomst’ gesloten.
	Middels installatie van een SSL (Secure Sockets Layer) certificaat is de website omgezet van HTTP naar HTTPS. Bij gebruik van HTTPS wordt de data die wordt verstuurd versleuteld. Hierdoor wordt het voor kwaadwillende partijen vrijwel
onmogelijk om te weten welke gegevens verstuurd worden.
2. Gegevens van bezoekers van https://www.manonmoret.nl
	Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die Manon Moret verwerkt bij invullen en verzenden van het
contactformulier:
- Voornaam
- Achternaam
- Email adres
- Onderwerp
- Het bericht dat u aan Manon Moret stuurt
	De website https://www.manonmoret.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op.
3. 	Gebruik van gegevens die door u via de website verstrekt
worden
	Manon Moret kan de gegevens die via de website door u verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

- U
 heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering.
Manon Moret kan u in een dergelijk geval vragen om de
wijziging op een door haar voorgeschreven wijze door te
geven.
4. Gegevens verstrekken aan derden
	Gegevens die door u aan Manon Moret zijn verstrekt zullen
nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd
om gegevens te verstrekken.
5.	Beveiliging
	De gegevens die u aan Manon Moret verstrekt, worden in
een beveiligde omgeving opgeslagen.
6. Cookies
- h
 ttps://www.manonmoret.nl maakt enkel gebruik van
functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde
pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op
de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n
cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor wordt de site gebruiksvriendelijker.
- U
 kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet
worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik
van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke
websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid
wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
- C
 ookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
7. Vragen
	Met uw vragen over dit Privacybeleid kunt terecht bij Manon
Moret. De contactgegevens staan vermeld op de website die
genoemd wordt in artikel 1 van dit Privacybeleid.
8. Disclaimer
	Manon Moret is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid
te wijzigen zonder dat u als bezoeker daarvan op de hoogte
wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 18 juni 2018 tot nader order.

