
Privacyverklaring 

Schoonheidssalon Beauty by Nature 
Gevestigd op Veldkers 16 
3863 DB Nijkerk 
 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacy verklaring. 
Wij adviseren  u om deze privacyverklaring goed door te lezen, mochten er vragen zijn dan 
verwijzen wij u naar onderstaande contactgegevens. 
 

Contactgegevens: 
 

https://beauty-by-nature.nl/ 
 

Schoonheidssalon Beauty by Nature 
Veldkers 16 
3863 DB Nijkerk 
Tel: 06-12351361  
Email: miriam@beauty-by-nature.nl 
KVK: 32128794 
 

1:Hoe verkrijgt Beauty by Nature uw persoonsgegevens? 
Beauty by Nature verkrijgt uw persoonsgegevens, omdat u die gegevens  aan ons heeft 
verstrekt in de salon, voorafgaand aan uw eerste behandeling/afspraak in de salon. 
Of via de website, per mail of telefonisch. 
 

2:Hoe gebruikt Beauty by Nature uw persoonsgegevens en voor welk doel worden deze 
gebruikt? 
De volgende persoonsgegevens worden door Beauty by Nature verwerkt: 
 

- Voor- en Achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Eventuele gezondheidsgegevens via intake/diagnoseformulier. 
- Voor en na foto’s  

 

2.1: Beauty by Nature verwerkt de in sub 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
- Naam, adres, telefoonnumer en e-mailadres, worden gebruikt voor contact over afspraken, 
en de eventuele annulering daarvan. 
 

- Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen, en informatie over diensten en activiteiten van Beauty by Nature mits u daar 
toestemming voor heeft gegeven. 
- Gezondheidssgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te 
kunnen monitoren. 
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- Voor- en na foto’s van de huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te 
kunnen vastleggen, en zodat de resultaten van voor- en na de behandeling/behandelkuur met 
u kunnen worden vergeleken. 
Voor- en na foto’s worden alleen op social media gedeeld indien u daar toestemming voor 
heeft gegeven. 
Indien gewenst kan er alleen een voor- en na foto van een gedeelte van bijvoorbeeld het 
gezicht worden gebruikt zodat u onherkenbaar blijft. 
 

- Uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en geslacht worden gebruikt 
voor het voeren van een complete administratie. 
 

3: Beveiliging van uw persoonsgegevens: 
De door u aan Beauty by Nature verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een 
beveiligd software programma genaamd Salonized.  
Daarbij is de website van Beauty by Nature voorzien van een SSL certificaat (https) voor een 
versleutelde verbinding. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw 
persoonsgevens. 
De laptop die gebruikt wordt in de salon is eveneens beveiligd met een AVG internet security 
antivirusscanner. 
 

4: Bewaartermijn gegevens: 
Uw persoonsgegevens worden door Beauty by Nature verwerkt en bewaart tot het moment 
dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend zullen uw persoonsgegevens dan 
worden vernietigd/verwijderd. 
 

5: Inzagerecht, verwijdering, klachten en/of vragen: 

5.1 Via Miriam Epskamp eigenaresse van Schoonheidssalon Beauty by Nature kan u een 
verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te 
verwijderen. Beauty by Nature zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen één maand 
na ontvangst hierover informeren. 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, dan kunt u eveneens contact opnemen met Miriam Epskamp. 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Beauty by Nature uw 
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt. Dan kunt u contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5.4 Voor eventuele andere vragen of opmerking betreft deze privacyverklaring kunt u 
contact opnemen met Miriam Epskamp, eigenaresse Schoonheidssalon Beauty by Nature via 
06-12351361 of miriam@beauty-by-nature.nl 

6. Wijzigingen:  
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden indien nodig, wij verzoeken u dan ook om deze 
privacyverklaring regelmatig door te lezen. 
Indien er wijzigingen worden aangebracht zullen wij u hierop attenderen via Social Media 
(Facebook) of op onze website. 
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