
 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Verklaring 
Hier vind u de privacy verklaring van        Haarsalon Marthi  

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, 

Die worden verzameld door ons. 

 

 

 

00 ) Inleiding 

Over het hoe en wat betreffende de verzameling van uw gegevens, 

Over waar het wordt opgeslagen, en voor welk doel. 

Ook worden uw rechten beschreven met betrekking van uw gegevens 

 

De privacy verklaring kan soms gewijzigd worden door een aanpassing 

In de wet, en het is dus raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen 

 

 



01)  Haarsalon Marthi  

Haarsalon voor hem en haar in Middelstum. 

We zijn een sfeervolle en professionele kapsalon in Middelstum 

In een ontspannende sfeer geven wij u een persoonlijke en professioneel advies 

van trendy tot klassiek, voor jong en oud 

We zijn gespecialiseerd in de nieuwste knip en kleur technieken. 

In onze salon, zijn situaties waarin we uw gegevens nodig hebben, voor het 

maken van een afspraak bijvoorbeeld, of het bijhouden van een kleuren / 

behandel kaart. 

En uiteraard bij het maken van een online afspraak. 

 

 

 

 

02)  Doel gegevens 

Er worden een aantal gegevens verzameld / gebruikt. 

Hier onder een toelichting. 

Om contact te krijgen , bijvoorbeeld een telefoon nummer. 

En uiteraard via de mail, waar ook uw adres gegevens belangrijk zijn. 

Mede omdat deze gegevens nodig zijn voor een afspraak, of afspraak 

herinnering, is het niet mogelijk om er zonder te werken. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan 

wel uitvoering van de overeenkomst die wordt aangegaan. 



 

 

 

 

 

03)  Opslag Ontvanger 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk door de eigenaar van Haarsalon Marthi 

beheerd, en verwerkt op een veilige pc, met als doel het bij punt 02 

omschreven. 

 

 

04)  Opslag 

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving in de Cloud. 

Hiervoor is een verwerking overeenkomst met KPN Nederland afgesloten, 

volgens de richtlijnen 95/46/EG (algemene verordening gegevens bescherming) 

Het word voor langere tijd bewaard, en alleen als eerder beschreven doel, 

Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten 

bewaren, denk dan aan de facturen in een boekhouding bijvoorbeeld. 

Verder hebben we een verwerking overeenkomst met Mailchimp,                  

(data processing addendum) Deze beveiligde omgeving wordt gebruikt voor het 

mail verkeer, en verder is er een verwerking overeenkomst met SalonHub,                                

dit beveiligde softwarepakket wordt gebruikt voor de online omgeving van 

Haarsalon Marthi, bijvoorbeeld het kas en agenda systeem, en de online 

omgeving voor het maken van een afspraak door u.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

05 ) Beveiliging 

Uw gegevens worden bewaard in de eerder genoemde systemen. 

Verder zullen uw gegevens niet worden gedeeld. 

 

 

 

06 ) Rechten 

U kunt ten alle tijden uw gegevens opvragen, dit doet u door een mail te sturen, 

of na telefonisch contact. 

U krijgt dan een overzicht van de door ons verzamelde gegevens. 

Wilt u niet dat uw gegevens langer bij ons in bezit zijn, dan heeft u recht om al 

de gegevens te laten verwijderen. 

 

 

 



 

 

 

 

07 ) Plichten 

 

Haarsalon Marthi verwerkt persoons gegevens op grond van een 

gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. 

Denk hierbij aan het beantwoorden van een afspraak verzoek, 

Het doen van een juiste administratie, 

Het Juist verwerken van behandel gegevens, 

Het afrekenen, en verwerken van een afgeronde behandeling. 

Het zijn minimaal benodigde gegevens, om deze diensten aan te kunnen bieden. 

Verder zijn we verplicht om sommige gegevens langdurig te bewaren, en wij 

doen ons uiterste best om dit uit te voeren met de grootste zorg voor uw privacy. 

Verder worden gegevens op papier altijd kortstondig bewaard op een door een 

camera beveiligd kantoor, en niet langer dan noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


