Privacyverklaring
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die THE SKINBAR verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van THE SKINBAR of om een andere reden persoonsgegevens aan THE SKINBAR verstrekt,
geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij
adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor jouw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
THE SKINBAR
Bruinjoost 7,
1241 HN Kortenhoef
KVK 64043932
De salon is bereikbaar via info@theskinbar.nl of telefonisch 06-29583582
Welke gegevens verwerkt THE SKINBAR en voor welk doel

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele gezondheidsgegevens via huidmeting/diagnose/intakeformulier
Voor- en na foto’s
Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

THE SKINBAR verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•

Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de
eventuele annulering daarvan.
Jouw naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over diensten en activiteiten van THE SKINBAR
Jouw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te
monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te
monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkelen gevallen bij trainingen of de
vraag om advies van de desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur. Gebruik van foto’s op
social media worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt geplaatst.

E-mail berichtgeving
THE SKINBAR gebruikt jouw naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de
afmeldlink onderaan de mailing.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
THE SKINBAR bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens:

•
•
•
•

Intakeformulier: tot 2 jaar na jouw laatste behandeling of product aankoop*
Telefoon: tot 2 jaar na jouw laatste behandeling of product aankoop
Nieuwsbrief: je kunt zichzelf altijd via een link in de nieuwsbrief afmelden
Papieren agenda: 7 jaar

* gegevens welke voor de belastingdienst van belang zijn zullen 7 jaar bewaard blijven om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
THE SKINBAR verkoopt jouw gegevens niet aan derden
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
THE SKINBAR gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht
om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door THE SKINBAR en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@theskinbar.nl. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
THE SKINBAR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
THE SKINBAR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de
indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch
contact met ons info@theskinbar.nl
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse
van THE SKINBAR, Anouk Banda via info@theskinbar.nl of telefoonnummer 06-29583582

