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Boutique
Branding Studio

In deze verklaring vind je alles terug omtrent het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens op de 

website van Milou.  

De website www.milouhermans.nl maakt gebruik van cookies waarmee je persoonsgegevens worden 

geregistreerd en kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinde.

Wanneer je de website van Milou. bezoekt en/of op akkoord klikt, verleen je Milou. automatisch toegang tot je 

persoonsgegevens. 

Het gebruik van je persoonsgegevens worden echter minimaal vergebruikt. 

Lees in deze verklaring hoe en waar jouw gegevens voor worden gebruikt. 

Wegens het veranderen van de wet kan het zijn dat deze privacyverklaring zal worden gewijzigd. Raadpleeg bij 

vragen of veranderingen altijd deze verklaring. Milou. zal ervoor zorgen dat deze verklaring ten alle tijden up to 

date is. 

Met vriendelijke groet,
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01. Bedrijf omschrijving 

Milou. is een Boutique Branding Studio die inhoudelijk en visueel met bedrijven meedenkt over hun identiteit en 

het profileren van hun merk. Milou. brengt ideeën samen en maakt een concreet plan waarin de passie en het 

verhaal van het bedrijf vertaald wordt naar een sterk identiteit. 

Waarom een boutique studio?

Boutique staat voor kleinschalig, nauw en persoonlijk contact, oog voor detail en goede service. Een boutique die 

mee beweegd met de snelle trends en ontwikkelingen van Fashion & lifestyle en deze toepast op jouw bedrijf. 

Milou. werkt voornamelijk samen met fashion & lifestyle bedrijven die naast een sterk identiteit een   

merkbeleving willen creëren. 

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd in welke situaties Milou. gebruik maakt van jouw persoonsgegevens. 

Milou. zal professioneel met de gegevens omgaan en zal je nooit ongewenst benaderen met 

marketingactiviteiten wanneer dit niet is aangegeven of gevraagd. 

Wanneer je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact op:

       info.

  hallo@milouhermans.nl

  0031 6 30532132

  Plan B - 3.07

  Hurksestraat 19

  Eindhoven 

 

 

02. Doel persoonsgegevens

ANALYTICS

De website van Milou verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met een online

analytic programma. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Wel wordt het land van herkomst, geslacht en leeftijd van de gebruiker gemeld. Hierbij staan echter geen 

persoonlijke gegevens vermeld waardoor jij als gebruiker anoniem blijft. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van overeenkomsten die 

worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële 

relaties en/of opdrachtnemers. 
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03. Ontvangers gegevens

De gegevens die Milou. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

HOSTNET

De e-mail van Milou wordt gehost door Webreus. Als jij contact opneemt via de mail worden die betreffende 

mails opgeslagen op de servers van Webreus. Om een samenwerking voort te kunnen zetten en/of je vragen te 

kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om je bedrijfsgegevens via de mail te ontvangen.

De e-mails van Milou. worden middels een wachtwoord beschermd en worden alleen binnen het bedrijf 

gebruikt. Wanneer deze gegevens doorgestuurd dienen te worden voor eventuele samenwerking/diensten van 

derden, zal dit bekenbaar worden gemaakt. 

WEBSITE

De website en back-ups van de website worden gehost door Squarespace. Gegevens die achter gelaten worden 

op de website van Milou zijn op deze servers opgeslagen. De website wordt beschermd middels een 

wachtwoord. Bevoegde van het wachtwoord zijn alleen Milou en personen die voor Milou. werken en 100% 

garantie bieden dat zij geen gegevens naar buiten brengen. 

04. Opslag periode 
 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Milou. maar nooit langer dan nodig is voor het  

uitvoeren van activiteiten, tenzij er op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens niet langer bewaard  

mogen worden. 

CONTACT OPNEMEN

Op het moment dat je contact opneemt met Milou. dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals  

bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en emailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 

2 jaar terug bewaard. 

WEBSITE

Gegevens van Analytics zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens 

worden voor onbepaalde tijd bewaard. 
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05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopiëen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de 

eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Milou of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk 

via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. 

Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit houdtin dat jouw 

verbinding met de website van Milou privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

06. Rechten

INZAGE 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Milou. vastgelegd en bewaard worden. 

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Milou. Je krijgt dan een overzicht 

van jouw gegevens.

RECTIFICATIE 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door 

Milou. Je gevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinde zoals nieuwsbrief waardoor het rectificeren 

alleen belangrijk is voor zakelijk contact. 

OVERDRACHT 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Milou. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere 

partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Milou. al jouw gegevens over te dragen aan de 

andere partij.

WISSEN VAN GEGEVENS 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Milou. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw 

gegevens.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Milou. niet op de 

juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

BEZWAAR

Wil jij niet dat Milou. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw 

persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hallo@milouhermans.nl
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07. Plichten

Milou. verwerkt persoonsgegevens op grond van commercieel belang. Denk hierbij aan het inzien wie haar 

doelgroep is, welke tijden de website wordt bekeken etc. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan 

derden.

Op de website wordt niet gevraagd om je e-mailadres. Wel heeft Milou. jouw e-mail gegevens zodra je Milou. 

direct een mail stuurt. Om een samenwerking aan te gaan of om je verder te helpen heeft Milou. jouw 

bedrijfsgegevens nodig.  Als deze ‘verplichte gegevens’ niet worden aangeleverd, kan Milou. de betreffende 

dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Milou. met anderen dan de hierboven genoemde 

partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor 

worden gevraagd.

Milou. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 

Milou. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of 

veiligheid van Milou. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te 

respecteren.

Mocht deze verklaring je niet voldoende informatie hebben gegeven, neem dan gerust contact op: 

                      e-mail.
  hallo@milouhermans.nl
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