PRIVACYVERKLARING VAN MOOI BIJ MARJAN
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mooi bij Marjan verwerkt van
haar klanten.
Indien je klant wordt van Mooi bij Marjan of om een andere reden persoonsgegevens aan Mooi bij
Marjan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met deze
privacyverklaring te verwerken. Ik adviseer je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren
voor jouw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Marjan Koene, eigenaresse van
Mooi bij Marjan, Rossinihof 16, 2402 EG Alphen aan den Rijn, KVKnr: 27369738. Mooi bij Marjan is
bereikbaar via info@mooibijmarjan.nl of 0172 852101.
2. Welke gegevens verwerkt Mooi bij Marjan en voor welk doel
2.1
Mooi bij Marjan verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt:
2.2

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) eventuele voor – en na foto’s
f) internetbrowser en gegevens over jouw activiteiten op mijn website

2.3

Mooi bij Marjan verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over
afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten en eventuele wijzigingen van diensten
en producten van Mooi bij Marjan.
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze
te monitoren.
d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden gedeeld op Social Media na
toestemming van jou.
e) e-mail berichtgeving: Mooi bij Marjan gebruikt je naam en e-mailadres om je de e-mail
nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante zaken van Mooi
bij Marjan. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan
de mailing.
f) hetgeen vermeld staat bij 2.2f is bedoeld om de website en de nieuwsbrief zo optimaal
mogelijk te laten werken, om de juiste informatie aan te bieden en producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
g) mijn bedrijf verwerkt persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals
bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

3. Bewaartermijnen
Mooi bij Marjan zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst dien ik gegevens 7
jaar te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Mooi bij Marjan passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen (beveiligde website door ssl certificaat, firewall en
virusscanner op de computer van Mooi bij Marjan).
4.2 Mooi bij Marjan deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden (La Posta m.b.t. de
nieuwsbrief, Google Analytics m.b.t. mijn website) voor het uitvoeren van mijn bedrijf. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mooi
bij Marjan blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens, er zal zonder jouw
nadrukkelijke toestemming geen informatie verstrekt worden aan derden.
4.3 Mooi bij Marjan gebruikt analytische tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen
optimaliseren. Daarnaast wordt jouw surfgedrag bijgehouden om op maat gemaakte content
aan te bieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via Mooi bij Marjan kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
wijzigen of te verwijderen. Mooi bij Marjan zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen
een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Mooi bij Marjan.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Mooi bij Marjan jouw persoonsgegevens verwerkt
of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht
aan Mooi bij Marjan via info@mooibijmarjan.nl of 0172 852101
6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Ik adviseer je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.
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