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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Wompel Pompel Schminkfestijn, ingeschreven in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68938500, inzake de website 
wompelpompel.nl.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Wompel Pompel 
Schminkfestijn.  

Wompel Pompel Schminkfestijn respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van 
onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de 
diensten van Wompel Pompel Schminkfestijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wompel 
Pompel Schminkfestijn niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van Wompel Pompel Schminkfestijn, 
vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de 
dienst uit te kunnen voeren. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het 
mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens 
die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te 
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in ons 
computersysteem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens zullen ook niet aan derden worden 
doorgegeven. 

Om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen, kunt u via de contact pagina contact 
opnemen of via chantal.wompelpompel@gmail.com 

Gegevens via Website  

De website van Wompel Pompel Schminkfestijn verloopt via www.wix.com.  
Deze site maakt gebruik van de volgende cookies om uw gegevens te bewaren en 2 cookies 
om de site te beveiligen. 

 

Mocht u willen dat uw gegevens definitief verwijderd worden uit de databank van de 
website dan graag dit verzoek per email chantal.wompelpompel@gmail.com. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van onze diensten tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 

Fotomateriaal en auteursrechten 

Cookie name Life span Purpose

svSession Permanent Creates activities and BI

hs Session Security

XSRF-TOKEN Persistent cookie Security
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Zoals in de Algemene voorwaarden staat vermeld behoudt Wompel Pompel Schminkfestijn 
zich het recht haar schminkactiviteiten en andere diensten die Wompel Pompel 
Schminkfestijn aanbiedt, middels foto’s vast te leggen.  

Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website of op social media van 
Wompel Pompel Schminkfestijn geplaatst worden. Er worden alleen foto’s en andere 
materialen geplaatst op website of social media na mondelingen toestemming van ouder of 
voogd. 

Indien ouders, voogd/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient dit van te 
voren nadrukkelijk te worden aangegeven.  

 

 

Mocht naderhand de mondelingen toestemming willen intrekken dan kunt u een mail sturen 
naar chantal.wompelpompel@gmail.com of via het contact formulier op de site 
www.wompelpompel.nl. Graag verwijzing om welke foto het gaat en deze zal verwijderd 
worden van de website en de diverse social media. 

 

Op alle foto’s van Wompel Pompel Schminkfestijn zitten auteursrechten. Het is derhalve niet 
toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van 
Wompel Pompel Schminkfestijn. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij 
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Wompel Pompel Schminkfestijn. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
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cookies Wix implements on Wix sites: 

Cookie name Life span Purpose 

svSession Permanent Creates activities and BI 

hs Session Security 
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