
Privacybeleid Schoonheids & Pedicuresalon Renée  

Gegevensprivacy is van groot belang voor mij, Renée van Nuland, eigenaresse van 

Schoonheids & Pedicuresalon Renée. Ik wil open en transparant zijn over de verwerking van 

uw persoonsgegevens. Ik heb daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw 

persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. 

 

Identiteit van het bedrijf: 

Schoonheids & Pedicuresalon Renée is een salon waar diverse behandelingen worden 

uitgevoerd, zoals een gezichts of pedicure behandeling maar ook voor harsbehandelingen, 

gellak en diverse lichaamsmassages. In de salon word gewerkt conform dit privacyprotocol. 

U kunt het privacyprotocol hier doorlezen.    

Doel  van de verwerking waarvoor toestemming wordt gevraagd: 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft en door 

mij verzameld zijn. Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor het doel 

noodzakelijk is. 

Toegang gegevens: 

Ik ben de enige persoon, naast uzelf die inzicht heeft in uw gegevens. Ik zal uw gegevens 

nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor diverse doeleinden.  

 

Inhoud gegevens: 

Naw gegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd. Beknopte 

persoonlijke gegevens (bv. namen van kinderen/man/vrouw ed. en verdere persoonlijke 

punten/voorkeuren van de desbetreffende persoon), en inhoudelijke informatie over de 

behandelingen (soort behandeling/huidtype/aandachtspunten of producten die er gebruikt 

worden). 

Nieuwsbrief 

Als u mijn digitale nieuwsbrieven ontvangt, heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven 

(‘afmelden van deze nieuwsbrief’), of om uw gegevens aan te passen (‘voorkeur 

aanpassen’). 

Website: 

Bij het achterlaten van gegevens op de website, dient u hierop akkoord te geven. 

Ook is de website voorzien van een SSL Certificaat. (Websites met een SSL certificaat 

herkent u aan het slotje en in het webadres wordt voorafgegaan door https://  

Voor dit type website, is een cookiemelding niet verplicht. 

 



 

Opslag gegevens: 

In een klantenbak aanwezig in de salon. Uw gegevens mogen ten aller tijden door u worden 

ingezien, gecorrigeerd of verwijderd en u heeft het recht om de toestemming weer in te 

trekken. Alle gegevens worden bewaard zolang de salon in werking is, tenzij de 

desbetreffende persoon komt te overlijden. Dan worden deze vernietigd.  

Bezwaar maken: 

Ik neem uw gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u altijd contact met mij 

opnemen via telefoon: 0612771015 of e-mail: info@salonrenee.nl over uw gegevens. Bent 

u het niet eens met het verwerken van uw gegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de 

relevante privacytoezichthouder. 
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