
Vanuit mijn bedrijf:

JanaNaNails
Heerbaan 59A
6566 ED Millingen ad Rijn

0623253796
JanaNaNails@gmail.com
www.JanaNaNails.nl
KvK: 70110174

wil ik jou:

Klantnaam: ………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: …………………………………………………………………

in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) met deze verklaring duidelijk informeren over de gegevens die ik
verzamel en met welke doeleinden, en wat jouw rechten hierin zijn.

Gegevens verkrijgen, verwerken en opslag

De gegevens hierboven heb je zelf ingevuld. Mogelijk heb ik je naam, telefoonnummer en/of
e-mail adres al ontvangen via een mail, app of bel gesprek om een (eerste) afspraak te maken.
Ik heb geen andere manier om aan extra gegevens te komen.

Ik verzamel op geen enkele manier persoonlijke informatie via derden.
Binnen Niet Nog Zo’n Salon kunnen, met toestemming van de klant, gegevens worden gedeeld
met of van een andere specialist in de salon, t.b.v. informatie inwinnen of het maken van een
afspraak.

Namen, telefoonnummers en eventueel e-mail adressen worden alleen gebruikt om afspraken
te maken, wijzigen of te annuleren. Deze gegevens sla ik op in een privé Google account. Deze
account moet door Google beveiligd worden volgens de strenge nieuwe Wbp en AVG regels.

Ik neem geen medische gegevens op. In het belang van de de behandeling kunnen we het er
tijdens de afspraak wel mondeling over hebben, maar er is geen verdere reden voor mij om die
gegevens op te slaan.

Voor en/of na een behandeling kunnen foto’s genomen worden. Deze kan ik gebruiken voor
commerciële doeleinden (o.a. promoties, acties, reclame), maar de foto’s zijn alleen van de
handen en klanten worden niet bij naam genoemd.

Je persoonlijke gegevens worden bewaard zolang je afspraken blijft maken. Kijk in het kopje
hierna om te zien wat er met je gegevens gebeurt als je geen afspraken meer wilt maken.
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Opvragen, wijzigen en verwijderen van gegevens

Op jouw verzoek kunnen alle verzamelde gegevens worden ingezien, opgevraagd, gewijzigd of
verwijderd. Ik zal je verzoeken z.s.m., maar uiterlijk binnen een maand opvolgen.
Je mag ook aangeven dat je niet wilt dat je gegevens gedeeld worden met derden of de andere
specialisten in de salon. Je moet dit wel schriftelijk of mondeling aangeven.
Foto’s vallen buiten deze regelingen, omdat deze anoniem voor commerciële doeleinden
kunnen worden gebruikt en je met het invulllen van dit formulier daar toestemming voor geeft.

Als je besluit geen diensten meer af te nemen, maar mij daar niet van op de hoogte stelt,
worden je gegevens nog 9 maanden bewaard.
In april en oktober bekijk ik alle klantgegevens. De klanten die minimaal 3 maanden geen
contact hebben opgenomen, worden automatisch uit het klantenbestand verwijderd (verwijderd
uit Google account en dit formulier door de papierversnipperaar).
Foto’s vallen buiten deze regeling en zullen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Akkoord

Door dit formulier te in te vullen ga je akkoord met bovenstaande informatie. Ook betekent dit
dat je genoeg mogelijkheden hebt gehad om de onderdelen te overleggen en vragen te stellen.


