
Privacyverklaring 

 

Krista Beauty 

Meester Heuvelstraat 3 

7275 CZ  GELSELAAR 

 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

hello@kristabeauty.nl 

0646264026 

 

Persoonsgegevens die we verwerken 

Krista Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Verjaardag 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken 

Krista Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

van u: 

- Huidconditie, productaankoop en behandelmethodes 

 

Krista Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Om uw afspraak te kunnen registreren en bevestigen 

- U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Krista Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Whatsapp, Messenger, Outlook en Excel voor het opslaan van uw persoonlijke naw 

gegevens, het versturen van Whatsapp berichten en het maken en registreren van 

uw afspraak. U ontvangt een bevestiging na het maken van een afspraak bij Krista 

Beauty én een herinnering 24 uur voor uw afspraak. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

Krista Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Personalia, Adres & factuurgegevens, bewaartermijn 7 jaar  i.v.m. de 

belastingwetgeving. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Krista Beauty deelt jouw persoonsgegevens alleen om te voldoen aan een 

eventuele wettelijke verplichting.  

 

Krista Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door Krista Beauty en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 

wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@kristabeauty.nl 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Krista Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@kristabeauty.nl 
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