Privacyverklaring
Haarverzorging Indigo respecteert in haar activiteiten uw privacy.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij soms persoonlijke
gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten
verlopen.
Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen met
schriftelijke toestemming van een ouder / verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet
alleen in uw belang maar ook in het belang van haarverzorging Indigo.
Haarverzorging Indigo volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het
gebruik van privacygevoelige informatie.
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde
informatie verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken en opslaan.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u
daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
In onze salon noteren wij alleen schriftelijk de voornaam, achternaam en het
telefoonnummer van klanten die een chemische behandeling ondergaan. Op
betreffende klantenkaart wordt vervolgens uw behandeling in kaart gebracht zodat
wij bij een vervolgafspraak u als klant zo optimaal mogelijk naar wens kunnen
behandelen.
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving bewaart
haarverzorging Indigo persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of eventueel verwerkt
worden.
Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van informatie
Haarverzorging Indigo streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en
volledigheid van de persoonlijke informatie volgens de regels te bewaken. Ter
bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende maatregelen
getroffen. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van
persoonlijke informatie, worden zo snel mogelijk behandeld binnen een termijn van
maximaal vier weken. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden
gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy
gewaarborgd. Haarverzorging Indigo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal
deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor bedrijven die in onze opdracht eventueel uw gegevens verwerken, stellen wij

een verwerkersovereenkomst op om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haarverzorging Indigo blijft verantwoordelijk
voor deze eventuele verwerkingen.
Indien nodig, wordt de persoonsgegevensverwerking door haarverzorging Indigo
aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Link naar andere sites
De website bevat links naar websites van onze leveranciers. Haarverzorging Indigo
draagt geen verantwoording over de vertrouwelijke, juistheid en volledigheid van de
gegevens op de sites van betreffende leveranciers.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op met
Haarverzorging Indigo
Prins Johan Frisolaan 2
6241 GG Bunde
043-3650499

Wijzigingen
Haarverzorging Indigo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen
tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig de
privacyverklaring te bekijken.

