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Privacyverklaring Wonder Nails & Whitening 

 

1. Gegevens verantwoordelijke: 

De verantwoordelijke voor de verwerking en het bewaren van de persoonsgegevens 

is: Wonder Nails en Whitening  

Adresgegevens: Voegspijker 12, 8253LE Dronten 

KvK nummer: 65681452.  

Het bedrijf is bereikbaar via 

E-mail: info@wondernailsdronten.nl of  

Telnr.: +31 (0) 6 42 27 55 46 

 

2. Toestemming: 

Bij het maken van een afspraak of bij het op een andere manier verstrekken van 

persoonsgegevens aan Wonder Nails & Whitening, wordt toestemming aan Wonder 

Nails & Whitening gegeven om je persoonsgegevens te verwerken en bewaren 

volgens de richtlijnen van deze privacyverklaring.  

 

3. Gegevensverwerking en doel: 

3.1 De persoonsgegevens die door Wonder Nails & Whitening worden verwerkt zijn: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer en e-mailadres 

 Geboortedatum (niet verplicht) 

3.2 De bij 3.1 genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

 Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruik 

voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan en voor 

het versturen van facturen. 

 Je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 

worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardagse-mail en 

kaarten ten behoeve van een verjaardag, geboorte, ziekte. 

3.3 Foto’s/video’s van nagels, tanden en wimpers worden anoniem gebruikt door 

Wonder Nails & Whitening voor publicatiedoeleinden op de website/blog, social 

media en in de salon van Wonder Nails & Whitening. De auteursrechten van deze 

foto’s/video’s ligt bij Wonder Nails & Whitening. 

 

4. Bewaartermijn en datalek 

4.1 Wonder Nails & Whitening verwerkt en bewaart je persoonsgegevens in het 

programma Salonized. Je gegevens worden niet langer verzameld dan nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens en tot maximaal 5 jaar na 

het laatste bezoek aan de salon van Wonder Nails & Whitening of tot het moment 

dat je verzoekt de persoonsgegevens te verwijderen. Aansluitend worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

4.2 Indien er een datalek wordt opgemerkt, waardoor uw gegevens mogelijk in 

handen zijn gevallen van derden, wordt hier binnen 72 uur een melding van 

gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

 

mailto:info@wondernailsdronten.nl


 

Pagina 2 van 2 
 

5. Derden 

Wonder Nails & Whitening verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, met 

uitzondering van het nieuwsbriefprogramma waarmee de nieuwsbrieven worden 

verstuurd, tenzij dit nodig is voor het inschakelen van een incassobedrijf voor het 

innen van een openstaande factuur en om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. De persoonsgegevens die verwerkt zijn in het programma Salonized zijn 

beschermd opgeslagen en alleen de eigenaresse van Wonder Nails & Whitening kan 

bij deze gegevens. Wonder Nails & Whitening heeft een bewerkersovereenkomst 

afgesloten met Salonized om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van je persoonsgegevens te garanderen. 

 

6. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

6.1 Via de eigenaresse van Wonder Nails & Whitening kan je een verzoek indienen om 

je persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wonder Nails & Whitening 

zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst van de 

aanvraag, hierover informeren. 

6.2 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens 

zoals vermeld in artikel 3. Je kan dan contact opnemen met Wonder Nails & Whitening. 

6.3 Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Wonder 

Nails & Whitening een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van jou 

beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde 

organisatie, te sturen. Een verzoek indienen kan door contact op te nemen met 

Wonder Nails & Whitening. 

6.4 Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage, zoals genoemd in artikel 6.3, 

door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee 

te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming 

van je privacy. 

6.5 Je hebt recht op het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens indien je acht dat er door Wonder Nails & Whitening niet 

voldaan wordt aan de voorwaarden van deze privacyverklaring. Dat kan via deze 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

 

7. Wijzigingen 

De artikelen genoemd zoals in deze privacyverklaring, kunnen gewijzigd worden, 

indien Wonder Nails & Whitening dit nodig acht. Deze wijzigingen worden 

aangegeven op de website van Wonder Nails & Whitening. 


