
Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren 
over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens op 
deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet 
worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd 
beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Salon Tres Jolie is de beheerder van de persoonsgegevens die u  
ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van  
deze gegevens.

Salon Tres Jolie
Waldeckstraat 11
7651EE Tubbergen

Contact persoon: Marieke Winkel-Geerdink
KvK: 08119947

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, 
e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie.  
Deze verwerking is noodzakelijk om afspraken / online afspraken te 
maken en het afsluiten van jaar abonnementen.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt voor 
het maken van afspraken / online afspraken en het afsluiten van jaar 
abonnementen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, 
inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde 
persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, 
openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw 
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. 
Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen 
om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, 
of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail 
naar info@salontresjolie.nl vanaf het e-mail adres waarvan u deze 
informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. 
Wij zullen uw verzoek binnen enkele dagen behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en 
om bepaalde functies te kunnen gebruiken zoals het maken van online 
afspraken , maken wij gebruik van zogenaamde persistente cookies. 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden 
opgeslagen en herkennen uw volgende bezoek..

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om 
de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens 
hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens 
gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft
Indien u van mening bent dat Salon Tres Jolie uw persoonsgegevens 
niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@salontresjolie.nl.

Datum van ingang: 25 mei 2018
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