GDPR – PRIVACY POLICY
Coiffure Philip Boeve is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.coiffurephilipboeve.be, 03 685 58 85. Philip Boeve is de zaakvoerder. Hij is
te bereiken via info@coiffurephilpboeve.be.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Coiffure Philip Boeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, foto's en videomateriaal (voor en na
behandeling), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door
een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens
verwerken
Rechtsgrond: Bij Coiffure Philip Boeve willen u graag beter van dienst zijn. Dat
kan als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om uw gegevens te bewaren
en te verwerken.
Doel: Coiffure Philip Boeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
-

-

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren (bv. als uw afspraak verplaatst dient
te worden)
Om uw persoonlijke kleurformules te bewaren zodat we hierop steeds
verder kunnen werken.
- Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat u zelf
online een reservatie kan maken.

Bewaartermijn
Coiffure Philip Boeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden daarom bewaard zolang u klant bent bij Coiffure Philip Boeve.
Indien u gedurende twee jaar geen afspraak heeft gemaakt, worden uw
gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoongegevens zijn enkel toegankelijk voor onze medewerkers en zullen niet
verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone om uw voorkeuren te
onthouden. Coiffure Philip Boeve gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te
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 Coiffure Philip Boeve en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
u
of
een
ander,
door
u
genoemde
organisatie,
te
sturen.
U kunt 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 sturen naar
info@coiffurephilipboeve.be. Ook kan u steeds een medewerker aanspreken
wanneer u in het salon bent, of telefonisch contact opnemen met ons.

Coiffure Philip Boeve 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://www.privacycommission.be/nl/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coiffure Philip Boeve werkt samen met Resengo, een digitaal platform voor de
bewaring en verwerking van persoongegevens. Ook Resengo 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 de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact
op met Coiffure Philip Boeve.

