PRIVACYVERKLARING VAN FabuLashed
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die FabuLashed verwerkt van
haar klanten.
Indien je klant wordt van FabuLashed, of om een andere reden persoonsgegevens aan FabuLashed
(Flex Lash Arm) verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de
Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
FabuLashed, Broekkant 55, 6581AD, Malden, +0031 646070152, KvK 65761235
De salon is bereikbaar via info@fabulashed.nl of info@flexlasharm.com
2. Welke gegevens verwerkt FabuLashed en voor welk doel
2.1
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (alleen wanneer zelf door client ingevuld en/of nodig
voor facturering en/of verzending)
c) telefoonnummer
d) Eventuele gezondheidsgegevens welke door client zijn aangevinkt op het intakeformulier.
e) Voor – en na foto’s
2.2

FabuLashed verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de
eventuele annulering daarvan en bijhouden van gebruikte producten of bijzonderheden
gedurende de behandelperiode.
b) je gezondheidsgegevens en toestemming tot behandeling volgens ondertekend
intakeformulier wordt in hardcopy bewaard.
c) Voor- en na foto’s worden gebruikt alleen na toestemming client zo besproken.
Voor- en na foto’s worden gedeeld op Social Media na toestemming van client. Deze worden
niet onder vermelding van clients naam opgeslagen of bewaard.
d) Eventuele facturering of postadressen worden alleen in hardcopy bewaard ten behoeve van
de administratie van FabuLashed.
e) Facturen met privacygegevens dienen ten behoeven van de Belastingdienst te worden
bewaard voor tenminste 5 jaar, daarna worden deze vernietigd.

3. Bewaartermijnen
FabuLashed verwerkt en bewaart overige persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de
gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft FabuLashed passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van FabuLashed kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FabuLashed zal je verzoek in behandeling
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2
5.3
5.4

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop FabuLashed je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
eigenaresse van FabuLashed via info@fabulashed.nl of info@flexlasharm.com

6.0

6.1

6.2

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat
(https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot persoonsgegevens.
Facebook, Instagram en Google+
Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en Google+. Deze knoppen worden
gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder
meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google+ (die
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze
code verwerken.
Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

