Privacy Beleid My MiniStars
De website “
www.myministars.com
”, IOS applicatie “My MiniStars” en de daaraan gekoppelde
internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door My MiniStars, statutair gevestigd te Amsterdam
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61712116. Met
betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
My MiniStars garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de
website en gebruikers van de applicatie. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners
maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen,
binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening en bij het aanmaken van een account, legt My MiniStars
gegevens vast (naam, email adres & naam en geboortedatum van je kind(eren). Bij bepaalde services,
zoals het bestellen van een fysiek fotoboek, vragen we extra gegevens die nodig zijn om deze service te
verlenen en de betaling te verrichten. My MiniStars gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de
betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en
diensten van My MiniStars van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van
zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.
Uw gegevens bewaren/verwijderen?
Wij bewaren de gegevens op een (beveiligde) Secure Server en versturen gegevens via een beveiligde
SSL verbinding. Het is op elk moment mogelijk je instellingen of je gehele account te verwijderen.
Privacybeleid andere websites
Binnen My MiniStars zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk
voor het privacybeleid en evenmin de inhoud van deze websites. Voor meer informatie daarover
verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Wijzigingen & updates
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.
Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een email naar info@myministars.com.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics cookies. Via onze website worden cookies
geplaatst door Google, als deel van de ‘Analyticsdienst’. Wij gebruiken deze dienst om
bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website
gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het
onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.
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Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.
Amsterdam, Mei 2015
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