
P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.
 

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!
 

AromaQueens.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens

Bescherming (AVG) 
 

https://aromaqueens.nl is in beheer van 
 

Bedrijfsgegevens: Hippii Products te Wijchen -AromaQueendom@gmail.com- KvK
nummer alleen op aanvraag via AromaQueendom@gmail.com

 
 
 

De website van AromaQueens zowel onze providers stellen alles in het werk om jouw
persoonsgegevens veilig te houden middels een versleuteling ; een SSL-certificaat die

zorgt  voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 

De verwerking van persoonsgegevens: AromaQueens.nl verwerkt persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) 
 

Privacy algemeen :AromaQueens.nl  verzamelt en verwerkt geen persoonlijke
gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de

klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.
 

Cookies: Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies
gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd

en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt
geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website

teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over
cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van
advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

AromaQueens.nl maakt gebruik van de sociale mediakanalen : Facebook  en Pinterest.
Deze verzamelen informatie d.m.v cookies via o.a de social media buttons.

AromaQueens heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social
mediakanalen. Lees de privacyverklaringen de desbetreffende social mediakanalen zelf

door om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 
 



 
 

Google Analytics: Om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te
kunnen optimaliseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. 

Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. 
Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk
verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken . 

Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon.
Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid, is een
Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse
servers.Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is

 en voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, 
zie de website van Google.

 
Links: Op onze website kun je links(ook affiliate)naar externe websites aantreffen. Door
op een link te klikken ga je naar een website buiten AromaQueens. Het kan zijn dat deze

externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie-
of privacyverklaring van de betreffende website.

 
Voor de nieuwsbrief of aanmeldformulieren heeft AromaQueens een

verwerkersovereenkomst met  Laposta, vanwege hun uitmuntende privacybeleid 
en ISO certificering.(ISO-27001 certificering.)

 
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen: Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.

 De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. / Geef in je
browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden./ Je kunt de geplaatste cookies
altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 
Verzamelde informatie :
 Hieronder kun je lezen met welk doel en welke informatie we van jou bewaren (grondslag)
 Via het Contactformulier;  naam en e-mailadres en inhoud bericht.
Via de Nieuwsbrief: naam en e-mailadres (als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven.
 Via een weggever of bij aanmelden workshops:  om de desbetreffende aanvullende  
 informatie toe te kunnen sturen                                 
 Naar aanleiding van de weggever of de workshops kunnen wij jou e-mails sturen over onze
dienstverlening. Hier kun je je altijd weer vrijblijvend voor afmelden



AromaQueens is op de hoogte van de meldplicht datalekken bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd

zijn of er zijn andere aanwijzingen ,neem dan contact op via het contactformulier
 

Bewaartermijn: Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails verwijderen wij het

email-adres van de mailinglist of automatisch naar een uitschrijflijst , deze wordt
doorgaans jaarlijks volledig uit het systeem verwijderd. De gegevens die bestemd zijn
voor de boekhouding en/of  CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere
om aan al de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar

na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt,
mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren

en/of beschikbaar te houden.
 

Rechten: Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je
gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan
de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die

plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw
persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt

weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk
inzageverzoek indienen.

 
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je mij

schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.Daarnaast heb je
een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van
de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien

heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te
laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens
nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het

recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens.  Wanneer jij gebruik
wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt,

neem dan contact op via het contactformulier.
 

Wijzigingen: AromaQueens behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te
wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van

inwerkingtreding.


