
Privacyverklaring
Schoonheid&Meer, gevestigd aan de Tochtakker 16, 5268 GL  Helvoirt, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tochtakker 16

5268 GL  Helvoirt

Tel: 06-30774319

Isabel Froklage is de eigenaresse en derhalve “Functionaris Gegevensbescherming” van 

Schoonheid&Meer. Zij is te bereiken via info@schoonheidenmeer.nl

Persoonsgegevens die Schoonheid&Meer verwerkt

Schoonheid&Meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en goederen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De navolgende gegevens 

worden door Schoonheid&Meer verwerkt:

Voor- en achternaam,  geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, 

betaalgegevens, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld via 

een inschrijfformulier, e-mail of per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheid&Meer verwerkt tevens gegevens over je gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheid&Meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de yogalessen/workshops/diensten aan te laten sluiten bij jouw fysieke mogelijkheden

– Om een huidverzorgingsadvies aan te laten sluiten bij jouw (specifieke) wensen

– Verzenden van een nieuwsbrief 

– Om goederen of diensten bij je af te leveren

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Schoonheid&Meer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheid&Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 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 

tussen zit. Schoonheid&Meer gebruikt Outlook en One.com voor het versturen en ontvangen 

van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schoonheid&Meer, maar nooit langer 

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke 

regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheid&Meer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheid&Meer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.



Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheid&Meer neemt de 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@schoonheidenmeer.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Via de eigenaresse van Schoonheid&Meer, Isabel Froklage, kun je een verzoek indienen om 

je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

Schoonheid&Meer zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na 

ontvangst, hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kun je 

eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheid&Meer je persoonsgegevens 

verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht 

aan eigenaresse van Schoonheid&Meer via info@schoonheidenmeer.nl of telefoonnummer 

06- 30 77 43 19

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van 

Schoonheid&Meer bekend gemaakt, zie www.schoonheidenmeer.nl

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Schoonheid&Meer draagt geen 

verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites 

van andere partijen. 


