Privacyverklaring Trendy Lashes
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Trendy Lashes verwerkt
van haar klanten.
Indien u klant wordt van Trendy Lashes of om een andere reden persoonsgegevens aan Trendy
lashes verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze
privacyverklaring te verwerken.
U wordt geadviseerd om deze privacyverklaring goed door te lezen en te bewaren voor uw
eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Trendy Lashes, Judith Pleunis, Heeswijkstraat 88, 2275 EG Voorburg.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64980324.
De salon is bereikbaar via 06-17386331 of info@trendylashes.nl
2. Welke gegevens verwerkt Trendy Lashes en voor welk doel
2.1
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens en,indien van toepassing, een afwijkend postadres
c) telefoonnummer en e-mailadres
d) gezondheidsgegevens via het intake/consultatieformulier
e) eventuele voor- en na foto’s.
2.2

Trendy Lashes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt inzake
contact over afspraken en/of de eventuele annulering daarvan
b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het
verzenden van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Trendy
Lashes
c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt voor de voortgang van de behandelingen
om deze te monitoren
d) voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gebruikt om de voortgang van
de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden
(anoniem) gedeeld op Social Media en/of geplaatst op de website na uw toestemming.

E-mail berichtgeving:
Trendy Lashes gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te brengen van
activiteiten, diensten, acties en andere interessante informatie van Trendy Lashes. U kunt zich
op elk gewenst moment afmelden voor deze mailings (zie instructies onderaan de betreffende
mailing).
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1 ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Trendy Lashes passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
3.2 de verwerking van uw persoonsgegevens geschiet uitsluitend door Trendy Lashes en niet
door derden of een verwerker.
4. Wat zijn uw rechten?
4.1 recht op toegang
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die
Trendy Lashes over u bewaard. U kunt een verzoek indienen bij de eigenaresse om uw
gegevens in te zien.
4.2 recht op correctie

U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze
incorrect zijn , met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
4.3 recht op verwijdering
u heeft het recht om op elk moment de door Trendy Lashes verwerkte persoonsgegevens te
verwijderen, behalve in de volgende situaties:
a) u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Trendy Lashes, ongeacht de
betalingswijze
b) u heeft een (nog) lopend conflict
c) indien u een behandeling heeft afgenomen en/of een aankoop heeft gedaan, worden
uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de
boekhoudregels bewaard.
4.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Trendy Lashes uw persoonsgegevens
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
5. Updates van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat de privacyverklaring van Trendy Lashes moet worden bijgewerkt. De
laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op de website. De wijzigingen
worden via de website bekend gemaakt.

