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Privacyverklaring 

Schoonheidssalon Nuance Beauté respecteert de privacy van haar 

klanten en de bezoekers van haar salon en van haar website. 

Natuurlijk doen we er alles aan om uw privé gegevens privé te 

houden, daar kunt u van op aan. We vragen wel gegevens van u, 

maar dat doen we om u zo goed mogelijk te helpen. Welke 

gegevens dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, vertellen we u 

hieronder. 

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens? 

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van 

persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit 

persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

In de AVG wordt de grondslag “gerechtvaardigd belang” genoemd; 

we willen onze klanten namelijk een zo goed mogelijke, 

persoonlijke service bieden.  

Zo registreren we uw contactgegevens, zodat we contact met u op 

kunnen nemen wanneer dit nodig is.  

Het volgende wordt bijgehouden. 

- Klantenkaart met daarop uw contactgegevens.  Onder 

contactgegevens verstaan wij uw naam, telefoonnummer 

en/of email-adres. 

 

- Op de klantenkaart wordt ook bijgehouden welke 

behandelingen er zijn gedaan, zodat de volgende keer dat u 

in de salon bent, de huidverbetering en eventuele 

veranderingen bekeken kunnen worden. Dit komt ten goede 

aan uw volgende behandeling. Wij verzamelen alleen 

gegevens die noodzakelijk zijn voor het werkproces en 

delen nooit gegevens met derden. 

 

Emailadressen worden bijgehouden omdat via dit medium 

met de cliënten wordt gecommuniceerd. 
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Nieuwsbrieven 

Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe 

behandelingen, acties en ontwikkelingen die te maken hebben met 

de salon.  

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan bent u altijd in de 

gelegenheid u daarvoor af te melden. Stuur dan een email naar 

nuancebeaute@zeelandnet.nl en wij regelen het voor u. 

Wij denken bij het gebruik van uw persoonsgegevens altijd aan uw 

privacy. Dit doen we ook bij het gebruik van Social Media zoals 

Facebook, wanneer u telefonisch contact met ons op neemt of 

wanneer u ons een email stuurt. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Alleen de eigenaresse/schoonheidsspecialiste van 

Schoonheidssalon Nuance Beauté heeft toegang tot uw gegevens.  

Gegevens die verzameld worden van cliënten van 

Schoonheidssalon Nuance Beauté, worden uitsluitend door de 

schoonheidsspecialiste/eigenares van Schoonheidssalon Nuance 

Beauté verzameld en verwerkt.                                                       

De schoonheidsspecialiste/eigenares is dezelfde persoon,  namelijk    

H. Weststrate- van der Weele.  

We verkopen of geven uw gegevens NOOIT aan derden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd, om 

ons volledige klantenbestand zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn. Volle klantenkaarten worden vernietigt. 

Telefoongegevens worden bijgehouden voor het geval er contact 

moet worden opgenomen m.b.t. wijzigingen in de planning. 

Wat zijn uw rechten? 

Natuurlijk blijft u baas over uw eigen gegevens. Wil u uw gegevens 

wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem! 

Laat het ons weten via de post, email, telefoon of een bezoek de 

salon. Heeft u vragen? 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van 

uw privacy kunt u contact opnemen met Henriëtte Weststrate, 

eigenaresse, verantwoordelijke  en schoonheidsspecialiste van 

Schoonheidssalon Nuance Beauté. 
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