
Privacyverklaring Salon LEFF 

Als enthousiaste hairstyliste is het mijn doel om mijn klanten tevreden de salon te zien verlaten. Om 

de wensen van mijn klanten te leren kennen, is het belangrijk mijn klanten te leren kennen. 

Onderdeel hiervan is het verzamelen van privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens.   

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken 

helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We 

leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk 

dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.  

Jouw persoonsgegevens verwerken wij voor onderstaande doeleinden en dat betekent dat wij:  

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, 

doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom 

we deze aanvullende gegevens uitvragen  

• je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin jouw toestemming is vereist  

• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te 

kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn  

• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te 

zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt  

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde 

ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken  

• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen  

 

Bedrijfsgegevens Salon LEFF  

Salon LEFF  

Erpseweg 2, unit 1H  

5427 CG Boekel 

0492 – 79 29 49  

www.salonleff.nl 

KVK: 66855438 

 

http://www.salonleff.nl/


Functionaris Gegevensbescherming  

Hein Rooijackers 

Te bereiken via: info@salonleff.nl  

 

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens 

Salon LEFF heeft bezit over jouw persoonsgegevens doordat jij deze persoonsgegevens aan ons 

verstrekt hebt. Dat kan zijn via opgave en verwerking in het klantenregistratie systeem in de salon of 

omdat je op de website gegevens hebt achtergelaten via bijvoorbeeld het contactformulier.  

 

Overzicht van verwerkte persoonsgegevens 

- Voor- & Achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mail adres 

Daarnaast maakt onze website gebruik van Google Analytics tracking cookies ter bevordering en 

verbetering van de website opbouw en beleving voor de klant.  

 

Doeleinde verwerking persoonsgegevens 

Salon LEFF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren  

- Je in de toekomst mogelijk te kunnen benaderen met gepersonaliseerde of op jouw situatie 

afgestemde informatie en aanbiedingen  

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die jezelf aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment maken wij 

geen gebruik van een derde partij waarvoor verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

mailto:info@salonleff.nl


zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

 

Minderjarigen 

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Onze website heeft niet de intentie gegevens 

te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren 

of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 

activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 

zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@salonleff.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Bewaartermijn  

Salon LEFF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt (wettelijk) noodzakelijk is om de 

doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  

 

Kan ik mijn gegevens inzien en wijzigen? 

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon LEFF en heb je het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door 

jezelf genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@salonleff.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 

inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee 

te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op 

uw verzoek.  



Salon LEFF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Salon LEFF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op via info@salonleff.nl 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 

worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere 

doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. 

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van 

wijzigingen.  

 

Kan ik mij uitschrijven als klant? Wat betekent het recht om vergeten te 

worden? 

Uitschrijven uit ons systeem is eenvoudig en kan op twee manieren.  

1. Dit is hoe het meestal gebeurt: we zetten jouw account op non-actief. Jouw gegevens 

worden later automatisch verwijderd  

2. Recht om vergeten te worden. Dit is een recht wat je als burger hebt. Deze optie is drastisch. 

Ook dit kunnen we eenvoudig uitvoeren, met een druk op de knop worden alle gegevens van 

jou direct gewist in ons systeem. Deze optie is onomkeerbaar.  

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

