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PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY CLINIC ROERMOND 
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Clinic Roermond verwerkt van haar klanten. 
Indien je klant wordt van Beauty Clinic Roermond, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Clinic Roermond verstrekt, geef je 
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door 
te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 

1. Verantwoordelijke 
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Beauty Clinic Roermond, Angelique Lardinois, gevestigd aan de Schuitenberg 9, 6041 JG Roermond en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 13039986. De salon is bereikbaar via telefoonnummer 0475-851385 of e-mailadres info@beautyclinic-
roermond.nl. 

 
2. Welke gegevens verwerkt Beauty Clinic Roermond en voor welk doel 

 
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
a) Voor- en achternaam; 
b) Geboortedatum; 
c) Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) en eventueel postadres (wanneer nodig); 
d) Telefoonnummer; 
e) E-mailadres; 
f) Eventuele medische informatie c.q. gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier; 
g) Voor – en na foto’s. 

 
2.2 Beauty Clinic Roermond verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het maken van een afspraak, contact over afspraken, de uitvoering 
van de dienstverlening en de eventuele annulering van afspraken; 
b) Je naam kan eventueel met jouw toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals het delen van je review op social media; 
c) Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over 
diensten en activiteiten van Beauty Clinic Roermond; 
d) Je e-mailadres wordt tevens gebruikt om je, na jouw toestemming hiervoor, de e-mail nieuwsbrief of mailings met informatie over 
activiteiten, diensten en lidmaatschap van Beauty Clinic Roermond toe te zenden. Afmelding voor deze nieuwsbrief en/of mailings is te allen 
tijde mogelijk door je uit te schrijven, zie instructies onderaan de desbetreffende nieuwsbrief en/of mailings; 
e) Je medische gegevens c.q. gezondheidsgegevens worden gebruikt tijdens de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren en om 
je correct te kunnen adviseren of een bepaalde behandeling aan te raden is of juist uitgesloten dient te worden; 
f) Voor- en na foto’s van huid, of wenkbrauwen, lippen en/of ogen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en 
tevens voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor- en na foto’s worden enkel met uw toestemming (anoniem) gedeeld op social media; 
g) Je geboortedatum wordt gebruikt om eventueel een felicitatie of attentie te sturen voor je verjaardag. 

 
3. Bewaartermijnen  
 
Beauty Clinic Roermond verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend 
worden de persoonsgegevens vernietigd door ze permanent te verwijderen uit het systeem en de cloud waarin deze zijn opgeslagen.  

 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

 
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty Clinic Roermond passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
Zo worden je persoonsgegevens opgeslagen in de cloud van het online reserveringssysteem. Telkens wanneer er een nieuwe afspraak wordt 
gemaakt, dien je je persoonsgegevens in te vullen. De oude gegevens worden daardoor telkens overschreven met de meest recente gegevens. 
De website van Beauty Clinic Roermond is beveiligd en beschikt over een SSL-certificaat.  
4.2 Om gebruik te kunnen maken van diensten van derden, is er sprake van verwerking van de persoonsgegevens. Deze derde is de 
zogenaamde verwerker, Beauty Clinic Roermond is de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking kan tevens in een derde land, zoals 
Duitsland, plaatsvinden, welk land eveneens adequaat is verklaard, omdat het dient te voldoen aan de Europese privacy wetgeving. Verwerkers 
binnen de EU dienen aan dezelfde eisen te voldoen als die in Nederland gelden. Beauty Clinic Roermond heeft met de verwerker 
verwerkersovereenkomst daartoe gesloten, zodat ook de verwerker de nodige beveiligingsmaatregelen dient te nemen.  

 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

 
5.1 Via de eigenaresse van Beauty Clinic Roermond, Angelique Lardinois, kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen, zie artikel 5.4. Beauty Clinic Roermond zal je verzoek in behandeling nemen en dit binnen een maand 
na ontvangst afhandelen en je hierover informeren. 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact 
opnemen met de eigenaresse van Beauty Clinic Roermond, Angelique Lardinois, zie artikel 5.4. 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty Clinic Roermond je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Beauty Clinic 
Roermond via info@beautyclinic-roermond.nl of telefonisch via 0475-851385. 

 
6. Wijzigingen 
 
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze 
Privacyverklaring te bekijken. 


