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15-04-2020
Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren
hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens,
neem dan contact met ons op.
1. Over mij
Wat leuk dat je je als klant wilt registreren! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een
verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.
Naam bedrijf :Natascha Hairstijl
KvK-nummer : 53954092
E-mailadres : info@nataschahairstijl.nl
Telefoonnummer: 06-13476039
Wesite ; www.nataschahairstijl.nl

2. De verwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens om het verloop van de klant bij te kunnen houden
Deze gegevens verwerken we van partners
a. Voor- en achternaam; Natascha Molegraaf/ Snel

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bedrijfsnaam; Natascha Hairstijl
E-mailadres; info@nataschahairstijl.nl
Telefoonnummer; 06-13476039
Adresgegevens (optioneel)

Noorwegenlaan 2, 3402TC

Plaatsnaam;Ijsselstein
Geboortedatum: 04-07-1978

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die
we hieronder hebben beschreven.
Registratie en account
Wanneer jij je aanmeldt als klant bij Natascha Hairstijl verwerken wij u gegevens om een account aan te
maken, om toegang te geven tot de online agenda.
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die
we hieronder hebben beschreven.

Dat zijn in elk geval je contactgegevens en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur
te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie
de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen.
Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens
verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld,
wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet
meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de
verwerking.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar
tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw
persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze
toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:
[http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

