
Privacyverklaring 

Maison de Beauté respecteert de privacy van bezoekers van zowel bij ons in de salon als op 
de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, 
die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

• Voor- en achternaam 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Adresgegevens 

Afspraak en e-mail 
Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
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. 

Kassagegevens 
Onze kassa houdt bij welke producten u bij ons heeft gekocht. Hierdoor kunnen wij u beter 
adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@maison-de-beaute.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben 
Maison de Beauté verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling 
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Hoe lang we gegevens bewaren 
Maison de Beauté zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als wij uw gegevens meer 
dan één jaar niet meer hebben gebruikt verwijderen wij deze uit onze systemen. 

Delen met anderen 
Maison de Beauté verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maison de Beauté blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 



Links naar andere sites 
De website bevat links naar websites van andere partijen. Maison de Beauté draagt geen 
verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites 
van andere partijen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maison-de-beaute.nl.  Om 
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw 
pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw 
privacy. Maison de Beauté zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. 

Beveiliging 
Maison de Beauté neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  
info@maison-de-beaute.nl 
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