
Privacy Verklaring 
Beauté Berg & Bos, gevestigd aan Valkenberglaan 61 te 
Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

www.beautebergenbos.nl 

Valkenbergelaan 61                                                                                                                                               
7313 BM Apeldoorn                                                                                                              
Tel.: 06 51372211   
E-mail: info@beautebergenbos.nl 

Anita van Ingen is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauté Berg & Bos, te 
bereiken via info@beautebergenbos.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Beauté Berg & Bos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van 
onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.  
De persoonsgegevens die wij verwerken: 

-Voor- en achternaam                                                                                                                                                                                   
-Geslacht                                                                                                                                                                     
-Geboortedatum                                                                                                                                                      
-Adresgegevens                                                                                                                                                                              
-Telefoonnummer  
-Bankgegevens in geval van facturatie                                                                                                                                                                                  
-E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Beauté Berg & Bos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens: 

• gezondheid, medicijngebruik,  
• algehele conditie en lifestyle       
• voor- en na foto’s om het resultaat van een behandeling vast te leggen 

Onze website en/of dienst heeft geenszins de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar zonder toestemming van ouders of 
voogd. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming, adviseren wij ouders betrokken te zijn bij online-activiteiten 
van hun kinderen. Mocht je er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via info@beautebergenbos.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

http://www.beautebergenbos.nl/
mailto:info@beautebergenbos.nl
mailto:info@beautebergenbos.nl


Doel van het verzamelen en verwerken persoonsgegevens 

Beauté Berg & Bos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

• Afhandeling betaling 
• Uitvoeren van een behandeling op de juiste wijze      
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder   
• Bellen of e-mailen, indien dit nodig blijkt, om onze dienstverlening uit te voeren  
• Te communiceren over wijzigingen van onze diensten en producten                  
• Goederen af te kunnen leveren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Beauté Berg & Bos neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen 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 (bv een medewerker van Beauté Berg & Bos) 
tussen zit. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Alle gegevens worden bewaard zolang je klant bent bij Beauté Berg & Bos, tot 
maximaal 2 jaar na je laatste bezoek/aankoop tenzij op grond van een wettelijke 
verplichting, gegevens langer dienen te worden bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Beauté Berg & Bos deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een 
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jouw gegevens. Beauté Berg & Bos blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beauté Berg & Bos 
jouw gegevens aan derden. Dit doen we uitsluitend met jouw nadrukkelijke 
toestemming.  

Betrokken derden partijen:      

• Mailchimp.com, t.b.v. verzenden nieuwsbrief, betrokken gegevens: Naam en e-
mailadres.     

• Salonized, dataverwerker       
• Summery Cosmedical Group, leverancier cosmetica, betrokken gegevens: foto’s 

zonder verdere persoonlijke gegevens t.b.v. training of verbeteren van producten 
en diensten. 

 

 



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Beauté Berg & Bos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Wijzigingen 

Beauté Berg & Bos kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Beauté Berg & Bos en heb je het recht op gegevens 
overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar 
jou of een ander, door jou genoemde  organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot 
inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar info@beautebergenbos.nl. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/ onleesbaar.  Beauté Berg & 
Bos wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Beauté Berg & Bos neemt 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 op via info@beautebergenbos.nl 
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