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Organic Beauty Point wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de (AVG).
In deze Privacyverklaring willen wij u laten weten hoe wij om gaan met uw gegevens en waar we ze
voor gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij
toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Hieronder geven we graag een overzicht van
de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.
Welke gegevens verzamelen wij:
Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, beroep, medische informatie, allergieën, sport
en of u op dat moment onder toeziend oog van een arts bent.
Waarom verzamelen wij deze gegevens:
Organic Beauty Point heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van behandelingen en u zo goed
mogelijk op maat van dienst te kunnen zijn. U ontvangt de nieuwsbrief indien u toestemming heeft
gegeven, u kunt zich ook simpelweg uitschrijven als u deze niet langer wilt ontvangen.
Telefoonnummer en emailadres om contact met u op te kunnen nemen indien een afspraak verzet
dient te worden. Uw adresgegevens verzamelen voor onze interne administratie, het maken van
facturen en verzenden van producten indien gewenst. Medische achtergrond is voor ons belangrijk
om in te kunnen schatten of wij u mogen behandelen. Beroep, allergieën en sporten kunnen invloed
hebben op bepaalde behandelingen.
Hoe verzamelen we deze gegevens:
Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw bezoek aan Organic Beauty Point tijdens de intake/
anamneses. Dit gebeurt altijd als u bij ons in de salon bent en wij nemen deze gegevens bij ons op in
de computer.
Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:
Uw gegevens staan bij ons opgeslagen in ons administratiesysteem, in onze e-mail software en in ons
nieuwsbriefsysteem. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten
zodat uw privacy is gewaarborgd.

Wij hebben uw toestemming nodig:
Wij hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Voor het versturen van
nieuwsbrieven, opstellen van facturen, verwerken van uw laatste behandeling en het verbeteren van
onze producten en diensten door u hierover op de hoogte te houden. Indien u wenst dat wij uw
gegevens uit onze administratie verwijderen, stuurt u een email naar info@organicbeautypoint.nl
Wij zullen dan onmiddellijk al uw gegevens verwijderen. Dit betekent dat u geen klant –
geïnteresseerde meer bent van Organic Beauty Point. Dat u gegevens niet meer door ons kunnen
worden verwerkt en dat u niet meer op de hoogte wordt gehouden van belangrijk nieuws. Indien wij
geen email ontvangen gaan wij ervan uit dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor bovenvermelde
doeleinden.
Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële
administratie op papier en in diverse software systemen. Uw gegevens blijven 7 jaar lang opgeslagen,
waarna ze automatisch worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om ten allen tijden uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Organic Beauty Point en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
heeft, stuurt u deze naar info@organicbeautypoint.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om persoonlijk langs
te komen of anderzijds contact op te nemen om uw identiteit te kunnen verifiëren. Wij reageren zo
snel mogelijk op uw verzoek.
Organic Beauty Point wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Organic Beauty Point neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@organicbeautypoint.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking, Organic Beauty Point.
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

