Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN OASE ’T ZAND

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oase ‘t Zand verwerkt van
haar klanten.
Indien je klant wordt van Oase ‘t Zand, of om een andere reden persoonsgegevens aan Oase ‘t Zand
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring
te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administraPe.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Oase ’t Zand, ’t Zand 26,
+31630412278, KvK nummer: KVK 18073975
De salon is bereikbaar via info@oasetzand.nl

2. Welke gegevens verwerkt Oase ‘t Zand en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 Oase ‘t Zand verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de
eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen
en informaPe over diensten en acPviteiten van Oase ‘t Zand;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te
monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te
monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na
toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Oase ‘t Zand gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informaPe over
acPviteiten, diensten en andere interessante informaPe over het lidmaatschap van Oase ‘t Zand.
Afmelding voor deze mailings is te allen Pjde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Oase ‘t Zand verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens
te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens verniePgd. Of tot 2 jaar na uw laatste
bezoek.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heef Oase ‘t Zand gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Oase ‘t Zand kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw idenPteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld
in arPkel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Oase ‘t Zand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij
de naPonale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: hgps://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/Pp-ons
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
eigenaresse van Oase ‘t Zand via info@oasetzand.nl
5.5 Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmaPg het Privacyverklaring te bekijken.

6. Oase ’t Zand gebruikt alleen funcPonele cookies. En analyPsche cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website opPmaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaPe die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heef u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oase ’t Zand en heef 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 organisaPe, te sturen.

Onze website en/of dienst heef niet de intenPe gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online acPviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@oasetzand.nl, dan verwijderen wij deze informaPe.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google AnalyPcs
Deze website maakt gebruik van Google AnalyPcs, een webanalysedienst van Google Ireland Limited.
Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese
Economische Ruimte of Zwitserland gevesPgd is, dan wordt de Google AnalyPcs-gegevensverwerking
uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google"
genoemd.

Google AnalyPcs maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de
computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de
website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informaPe over het
gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres)
wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google AnalyPcs wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze
extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke
verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese
Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreﬀende de Europese Economische Ruimte hebben
ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in
de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google AnalyPcs door de
betreﬀende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informaPe gebruiken om het
gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-acPviteit op te stellen en om de
site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-acPviteit en internetgebruik te bieden
(art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de opPmalisaPe
van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De
belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecerPﬁceerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en
garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan
cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50
maanden automaPsch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer
per maand automaPsch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google AnalyPcs door de cookieinstellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door
cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin
daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: hgps://tools.google.com/
dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google AnalyPcs gegevens verzamelt door hier te klikken.
Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de
websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informaPe over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen
en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (hgps://policies.google.com/privacy?hl=nl) en
in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (hgps://adssevngs.google.com/
authenPcated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die
verstuurd worden via deze website. Die funcPe controleert of een bericht wel door een persoon
wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automaPsch berichten sturen of
commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data
verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor
verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem
gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het
Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan
een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de beziger van deze website
gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat
reCAPTCHA doorgeef, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen

van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informaPe
over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: hgps://policies.google.com/privacy?hl=nl
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de
manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

