
Privacyverklaring persoonsgegevens 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 

Schoonheidssalon de Roos verwerkt van haar klanten. Schoonheidssalon de Roos 

verwerkt u persoonsgegevens indien u gebruikt maakt van onze diensten. Geadviseerd 

wordt om deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen en te bewaren in uw eigen 

administratie. 

Verantwoordelijke persoon 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Claudia Roos - 

Eaglelaan 176, 8241 AP Lelystad, email info@schoonheidssalon-deroos.nl. 

 

Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon de Roos met welk doel 

De volgende persoonsgegevens worden bewaard: 

1. Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht; 

2. Adresgegevens; 

3. Telefoonnummer en email adres; 

4. Intakeformulier, eventuele gezondheidsgegevens, en indien van toepassing 

leefstijl; 

5. Productgebruik van gegeven behandeling en product gebruik / verzorging huid 

privé. 

Schoonheidssalon de Roos verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt 

voor: 

• Communicatie en contact over de te maken afspraken, herinneringen gemaakte 

afspraken, de annulering van afspraken en voor afhandeling van betaling / 

betalingsherinneringen; 

• Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van 

Schoonheidssalon de Roos, beantwoorden van vragen, geven van adviezen, 

aanbiedingen en nieuws; 

• Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

De gezondheidsgegevens en huiddiagnose van de klant worden gebruikt om deze in de 

voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. 

contra- indicaties bij diverse behandelingen tevens voor evt. aanpassingen; 



Bij het bezoek van de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd 

aan ouders / verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de 

minderjarige. 

Informatie verstrekking aan derden: 

Schoonheidssalon de Roos verkoopt / verstrekt haar gegevens niet aan derden en zal 

deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien er 

voor verbetering van de huidconditie of evt. gezondheidsredenen er baat is bij overleg 

met professionele derden zal dit uitsluitend plaatsenemen na uitdrukkelijke 

toestemming van de klant. 

Bewaartermijnen, inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens 

Schoonheidssalon de Roos verwerkt en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 

strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken, echter niet langer dan 1 jaar na laatste 

contact. De klant kan ten alle tijden verzoeken uw gegevens te verwijderen, aansluitend 

worden u gegevens vernietigd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

De klant heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens van Schoonheidssalon de Roos. 

Wijzigingen 

Schoonheidssalon de Roos behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle 

tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Geadviseerd wordt om regelmatig de 

Privacyverklaring in te zien. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over de 

Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Schoonheidssalon de Roos via 

info@schoonheidssalon-deroos.nl. 

 


