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Privacy verklaring PV / 2019  

 

Beauty & Visagie by Grace, gevestigd aan, Old Ruitenborgh 108, 7556 NJ te Hengelo  is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

 

 

1. Contactgegevens:  

2. Beauty & Visagie by Grace , Old Ruitenborgh 108, 7556 NJ Hengelo Telefoon : 074-8528880  

3. E-mail : Info@beautyenvisagiebygrace.nl  

4. Website : www.beautyenvisagiebygrace.nl   

5. KVK : 76639673  

6. Bankgegevens:  t.n.v. Beauty Visagie by Grace  NL09ABNA0867022191 

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken.  

Beauty & Visagie by Grace verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam - Geslacht  

- Geboortedatum - Adresgegevens  

- Telefoonnummer - E-mailadres  

-  Evt. Beroepsgegevens - Bedrijfsnaam / Website naam  

- Bankrekeningnummer  bij aanvraag offerte. 

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 18 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@beauty&visagiebygrace.nl dan verwijderen wij deze informatie.  

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?  

Beauty & Visagie by Grace verwerkt jouw persoonsgegevens om: – je te kunnen bellen of e-mailen 

indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – contact met je te onderhouden 

– je op de hoogte te houden van ons aanbod. Wij doen dit door je onze nieuwsbrief per email toe te 

sturen. – je betaling af te handelen; – te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve 

verplichtingen; - 2 –  

 

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 



Beauty & Visagie by Grace bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die wij 

registreren bewaren wij voor onbepaalde tijd om je ook in de toekomst op de hoogte te kunnen 

houden over het onderwerp waar je bij ons gegevens over hebt opgevraagd.  

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden Beauty & Visagie by Grace deelt niet jouw 

persoonsgegevens met verschillende  aan derden . 

 

7. Cookies of vergelijkbare technieken Beauty & Visagie by Grace gebruikt alleen technische en 

functionele cookies, die bedoeld zijn om de website beter te laten werken.  

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming Beauty & Visagie by Grace neemt geen geautomatiseerde 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van Beauty & Visagie by Grace) bij betrokken is. Beauty & Visagie by 

Grace gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan en verwerken van 

je persoonsgegevens: – Microsoft Office – Wordpress  

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Beauty & Visagie by Grace 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 jij het idee hebt dat jouw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 

ons op via info@beauty&visagiebygrace.nl  -3 - 

 

11. Gedrag van  medewerkers van Beauty . Alle medewerkers  werken volgens de privacyverklaring 

van Beauty & Visagie by Grace.  

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te 

corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen 

door een email te sturen naar info@beauty&visagiebygrace.nl    

13. Foto/video opnamen worden er tijdens activiteiten van Beauty & Visagie by Grace foto of video 

opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website, 

nieuwsbrieven of social-media. Wij gebruiken dit materiaal alleen met toestemming van iedereen die 

in beeld komt of te horen is.  Voorheen overeenkomst te tekenen, voor  een prettige en goede 

samenwerking. Indien je hiertegen bezwaar hebt, verzoeken wij jou dit schriftelijk kenbaar te maken 

en zorgen wij ervoor dat jouw beeld(en) niet gedeeld/gebruikt wordt.  

14. Klachten Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. 

contact met ons op via info@beauty&visagiebygrace.nl .  

15. Vaststelling Deze privacyverklaring is vastgesteld en in werking getreden op 21-5-2019. Gegevens 

inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te 

laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een email 

te sturen naar info@beauty&visagiebygrace.nl  .  

16. Betaling: Geschied per bank overmaking vooraf betaling  of pin. 

17.Offerte: Op aanvraag via email info@beauty&visagiebygrace.nl 

 


