
Privacy statement 

AESTHETIC TEAM SOLUTIONS BV vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers 
van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden 
behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt AESTHETIC 

TEAM SOLUTIONS BV dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens  AESTHETIC TEAM 
SOLUTIONS BV gebruikt en wat AESTHETIC TEAM SOLUTIONS BV doet om uw 
privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website 

hiervan kennis te nemen. 

 

Website 
Als u bijvoorbeeld een vraag stelt via onze website, een adviesgesprek aanvraagt of een formulier 
invult, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens van uzelf. AESTHETIC TEAM SOLUTIONS BV 
verwerkt deze gegevens om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag, 
opmerking of afspraak. 

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van 
de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van 
een wettelijke bewaarplicht. 

Cookies 
Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden 
daardoor makkelijker in gebruik. Wij gebruiken een cookie om te kunnen bepalen welke 
onderdelen van de website het meest interessant zijn voor u en onze andere bezoekers. Dit meten 
wij met een cookie van Google Analytics. 

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons 
inzicht in hoe vaak deze website bezocht wordt, op welke pagina’s bezoekers de meeste tijd 
doorbrengen, enzovoort. Hierdoor kunnen wij de navigatiestructuur en de inhoud van de website 
zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u maken. De statistieken en rapportages herleiden wij niet 
naar personen. Wij gebruiken een cookie van Google Analytics voor: 

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 
• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; 
• het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website 

bezoekt; 
• het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; 
• het optimaliseren van de website. 

Cookies verwijderen 
Cookies worden opgeslagen op je computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat 



gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw 
browser te gaan: 

• Google Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Opera 

Bedenk dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren moet 
instellen of opnieuw moet inloggen. Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies 
plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat 
er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle 
cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst 
verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt 
moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, het kan zijn dat u bepaalde 
websites helemaal niet meer kunt zien. 

Responsible disclosure 
Bij  AESTHETIC TEAM SOLUTIONS BV vinden wij de veiligheid van de website heel belangrijk. 
Ondanks onze zorg voor de beveiliging van deze website kan het voorkomen dat er toch een 
zwakke plek is of is ontstaan. Hebt u een zwakke plek gevonden in onze website? In 
onze responsible disclosure leest u hoe we hierbij samen kunnen werken. 

Wijzigingen 
AESTHETIC TEAM SOLUTIONS BV heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. 

Vragen 
Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 
binnen de website, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. 

	

	


