PRIVACYVERKLARING BEAUTYSALON ROMARA
Dit is de privacyverklaring van Beautysalon Romara. Beautysalon Romara is een kleinschalige salon
waar u terecht kunt voor heerlijke gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages. Elke behandeling
wordt afgestemd op uw behoeften en wensen van dat moment. Er zijn situaties waarin uw gegevens
worden

verzameld.
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De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beautysalon Romara. Deze
worden hieronder toegelicht.
Aangaan van een klantrelatie
Voor het aangaan van een goede klantrelatie worden uw persoonsgegevens (NAW, emailadres,
telefoonnummer en geboortedatum) opgenomen in het klantenbestand. De maximale bewaartermijn
is één jaar na laatste consult of op verzoek van cliënt.
Opzetten van een behandelplan
Voor het opzetten van een persoonlijk behandelplan en in combinatie met het gebruik van
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is
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Romara
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aanvullende
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persoonsgegevens te verzamelen. Het gaat hier dan om: medicijngebruik en allergieën. De maximale
bewaartermijn is één jaar na laatste consult of op verzoek van cliënt.
Voering van administratie
Voor de financiële administratie worden factuur- en betaalgegevens verzameld en op grond van de
wettelijke bepaling voor maximaal 7 jaar bewaard.
Opbouw van een portfolio
Voor de opbouw van het portfolio van Beautysalon Romara wordt er foto- en videomateriaal van de
behandeling (voor en na) verzameld, echter uitsluitend na uitdrukkelijke en ondubbelzinnige
toestemming van de cliënt. Voor het delen van eventuele foto’s en video’s op social media zal apart
toestemming worden gevraagd aan cliënt. De maximale bewaartermijn van foto- en videomateriaal
ten behoeve van het portfolio is twee jaar na publicatie in het portfolio of op verzoek van cliënt.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Beautysalon Romara geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Er worden
geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst
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is afgesloten. Met deze partijen worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw persoonsgegevens kunnen wel
gedeeld worden met derden wanneer u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Beautysalon Romara verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Beveiliging
Uw gegevens worden alleen beheerd in systemen en software. De apparaten die uw gegevens
openen zijn vergrendeld met een username, wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten
die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Beautysalon
Romara evalueert regelmatig haar beveiligingsmaatregelen.
UW RECHTEN
Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die door Beautysalon Romara zijn
vastgelegd en worden bewaard. U kunt hiervoor contact opnemen met Beautysalon Romara; u krijgt
dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd, heeft u het recht om dit te laten veranderen.
Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij Beautysalon Romara opgeslagen liggen in het geval u
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Beautysalon Romara zijn vastgelegd, dan heeft u het recht op
het laten wissen van uw gegevens.
Recht op indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat
Beautysalon Romara niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet langer dat Beautysalon Romara uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op het
stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met Beautysalon
Romara.
Onze plichten
Beautysalon Romara verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
het aanbieden van gezichtsbehandelingen en lichaamsmassages, afgestemd op uw behoeften en
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wensen. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Beautysalon Romara heeft
eerdergenoemde persoonsgegevens nodig voor het aanbieden van haar diensten en producten. Als
deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Beautysalon Romara haar diensten niet aanbieden.
Tot slot
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Beautysalon Romara
Zegenstraat 85
3082 XR Rotterdam
beautysalonromara@gmail.com
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