
 
 

Privacyverklaring Schoonheidssalon Oreo 
 
Mijn contactgegevens: 
Schoonheidssalon Oreo 
Koperslagerstraat 88 
6851 CK Huissen 
 
Tel:  0626955864 
Email:  helenkoenen1981@msn.com   
Website: www.salon-oreo.nl  
KvK :  09167358 
 
Uw persoonsgegevens: 
Schoonheidssalon Oreo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het verzenden van acties; 
- Uw behandelplan; 
- Om contact met u te kunnen opnemen; 
- Het afhandelen van uw betaling. 

 
Welke persoonsgegevens verwerkt Schoonheidssalon Oreo: 
In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als: 
Voor- en achternaam 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Geslacht 
Geboortedatum 
Gegevens in verband met uw behandeling 
 
Schoonheidssalon Oreo gaat zorgvuldig met uw gegevens om: 
Met de gegevens die ik van u ontvang in het kader van uw behandeling ga ik zorgvuldig om. Ik heb 
technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden 
kennis kunnen nemen van deze gegevens.  
 
Contactformulier: 
Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die 
u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hoe lang bewaart Schoonheidssalon Oreo uw gegevens: 
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 5 jaar na uw laatste behandeling. 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 

Ik deel uw persoonsgegevens niet met derden. Mocht ik dit wel gaan doen in de toekomst, dan vraag 

ik u eerst om toestemming. Met deze derden sluit ik een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor 

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Ik geef daarbij bovendien alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de 

door mij gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Ik blijf verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

 
Wat zijn uw rechten: 
U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of  
niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen. 
 

a) U mag aan mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit 
overzicht is kosteloos; 

b) Wanneer u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, 
dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs en zal dan ook zo snel mogelijk uw 
gegevens aanpassen; 

c) Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie heb geregistreerd, dan 
kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoe ik in dat geval aan uw 
verzoek; 

d) Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na 
ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

 
 
Klachten over de wijze waarop Schoonheidssalon Oreo met uw persoonsgegevens omgaat: 
Zoals hierboven aangegeven, probeer ik zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te 
gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga? Aarzel dan niet en 
neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. 
 
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan 
spreek ik de wens uit dat u hierover contact opneemt met mij.  
 
Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens  
ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:  
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
 
Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening: 
Uiteraard doe ik mijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vraag 
ik u dit mij direct te laten weten. Ik doe mijn uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 


