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Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van diensten
Wanneer je gebruik maakt van een van de diensten van You & I Weddings, wordt om een
aantal persoonsgegevens gevraagd:
- Voor- en achternaam;
- Adres;
- E-mail.
Deze gegevens zijn nodig voor het versturen van bijvoorbeeld offertes en facturen, maar
in enkele gevallen ook voor fysieke gesprekken. Deze gegevens worden opgeslagen in
een klantenbestand in Excel. De gegevens zullen uitsluitend voor bovengenoemde
doeleinden gebruikt worden, na het krijgen van de daarvoor benodigde toestemming.
Gebruik van de nieuwsbrief
Wanneer je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief ‘maandelijkse liefdesbrief’ wordt om
de volgende persoonsgegevens gevraagd:
- Voornaam;
- E-mail.
Door het inschrijven voor de nieuwsbrief via de website, wordt automatisch toestemming
gegeven voor het verzenden van deze nieuwsbrief naar de benoemde voornaam en email. Deze gegevens zijn nodig voor het versturen van de nieuwsbrief en worden
opgeslagen in het systeem van waaruit de nieuwsbrief wordt verstuurd (MailChimp). Je
kunt het stopzetten van deze mails altijd stopzetten in een van de nieuwsbrieven, of door
een mail te sturen naar privacy@youandiweddings.nl onder vermelding van de
ingeschreven voornaam en e-mail. Deze gegevens worden hierna niet bewaard.
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door You & I Weddings. De gegevens
worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden. Tenzij dit nodig is op basis van
de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst tussen jou en You & I Weddings.
Je hebt altijd het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te
verwijderen. Neem daarvoor contact op met privacy@youandiweddings.nl.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van You & I Weddings worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die
jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. You & I Weddings gebruikt deze informatie om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
You & I Weddings maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in

de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier tref
je ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om
rapporten over de website aan You & I Weddings te kunnen verstrekken.
Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk
verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. You
& I Weddings heeft hier geen invloed op.
You & I Weddings heeft Google geen toestemming gegeven om via You & I Weddings
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.
Derde partijen
Er zijn verschillende derde partijen waarmee You & I Weddings samenwerkt ter
uitoefening van de dienstverlening.
Bewaartermijn
You & I Weddings bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Beveiligen
You & I Weddings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van You & I Weddings maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie
(bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de
webbrowser waarmee jij websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan.
You & I Weddings maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar
klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van
service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de
producten van You & I Weddings en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde
derden.
Wijzigingen
De privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bij
wijzigingen in de bedrijfsvoering van You & I Weddings. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
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