
  
 

1/2 

PRIVACYVERKLARING VAN SANDRA COSMETICS 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sandra Cosmetics verwerkt 
van haar cliënten. 
 
Indien u cliënt wordt bij Sandra Cosmetics, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sandra 
Cosmetics verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze 
privacyverklaring te verwerken. 
 
Ik adviseer u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
 
Sandra Cosmetics 
Bosboom Toussaintstraat 44 
3141CA, Maassluis 
Telefoonnummer 0642025257 
KvK-nummer 24378535 
 
De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 0642025257 of via email-adres 
info@sandracosmetics.nl. 
 
 
2. Welke gegevens verwerkt Sandra Cosmetics en voor welk doel 
 

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
a) Voor- en achternaam 
b) Geboortedatum 
c) Adresgegevens en eventueel postadres 
d) Telefoonnummer 
e) E-mailadres 
f) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier 
g) Voor- en nafoto’s  

 
2.2. Sandra Cosmetics verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden 
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over 

afspraken en de eventuele annulering daarvan. 
b) Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het 

versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sandra Cosmetics. 
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om eventuele contra-indicaties uit te sluiten en het 

behandelplan op af te stemmen.  
d) Voor- en nafoto’s worden gebruikt om de voortgang van het behandeltraject te monitoren.  
e) Indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, kunnen voor- en nafoto’s voor 

marketingdoeleinden gedeeld worden op Social Media (zoals Facebook) of op de website van 
Sandra Cosmetics. 
  

2.3. Toelichting op e-mailberichtgeving 
Sandra Cosmetics gebruikt uw naam en e-mailadres voor het versturen van de e-mail nieuwsbrief 
met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Sandra 
Cosmetics.  
 
U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Afmelding voor deze 
nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door dit aan Sandra 
Cosmetics door te geven. 
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3. Bewaartermijnen gegevens 
 
Sandra Cosmetics verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de 
gegevens te verwijderen of uiterlijk 4 jaar na het laatste contact met Sandra Cosmetics. 
 

 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Sandra Cosmetics passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen.  
 
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sandra Cosmetics gebruik van diensten van 
derden, een zogenaamde verwerker. Met eventuele verwerkers heeft Sandra Cosmetics een 
verwerkersovereenkomst.  
 
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen en/of klachten 

 
a)  Via de eigenaresse van Sandra Cosmetics kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sandra Cosmetics 
neemt uw verzoek dan in behandeling en informeert u hierover binnen een maand na 
ontvangst. 

b)  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Sandra 
Cosmetics. 

c)  Indien u klachten heeft over de wijze waarop Sandra Cosmetics uw persoonsgegevens 
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

d)  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht 
aan de eigenaresse van Sandra Cosmetics via telefoonnummer 0642025257 of via e-
mailadres info@sandracosmetics.nl. 

 
 
6. Wijzigingen 

 
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien dit gebeurt, wordt u verzocht de nieuwe versie te 
ondertekenen. 
 
 
7. Toestemmingsverklaring voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
 
Indien u de nieuwbrief wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door hieronder ‘’ja’’ aan te kruisen.  
 
O  Ja 
O  Nee 
 
 
8. Ondertekening 
 
Door deze Privacyverklaring te ondertekenen, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud 
en hiermee akkoord gaat.  
 

Naam:  
Geboorte datum:  
Datum:  
Handtekening:  
 


