Privacy beleid Kapsalon Avenue - Gorredijk
Ingangsdatum 25 mei 2018
Kapsalon Avenue respecteert uw privacy. Ons beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens
die we verzamelen door middel van uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer
en e-mail adres. Daar aan vastgekoppeld registreren wij uw receptuur van de behandeling bij ons in
de salon.
Wij kunnen mogelijk uw gegevens gebruiken om te reageren op uw verzoeken, vragen en eventueel
onze bedrijfsactiviteiten onder uw aandacht te brengen. Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt
ontvangen kunt u zich hiervoor uitschrijven middels een afmeldknop in de desbetreffende mail.
Wij maken geen persoonlijke gegevens van u bekend aan derden. Kapsalon Avenue heeft passende
maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaard
dan noodzakelijk voor de service die nodig is bij uw haarbehandeling. Kapsalon Avenue hanteert
hierbij de termijn van 18 maanden. Na deze termijn verwijderen wij alle over u opgeslagen gegevens
uit onze bestanden. Zo kunnen wij uw privacy optimaal waarborgen.
Uw opties:
U kunt uw gegevens op elk redelijk gewenst moment opvragen, inzien, laten verwijderen of
aanpassen. Op grond van wetgeving kunnen we weigeren verzoeken te verwerken die onredelijke
technische inspanningen vereisen of extreem onpraktisch zijn. Wanneer u gebruik maakt van uw
recht om geen persoonlijke gegevens te laten registreren, dan kunt u geen gebruik maken van alle
services die Avenue biedt zoals het bijgewerkt houden van uw persoonlijke haarreceptuur. Zonder
persoonlijk haarrecept kunnen wij eenzelfde resultaat niet garanderen. Ook kunt u dan geen gebruik
maken van het klantloyaliteitsprogramma (Avenue Spaarpunten).
Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden in overeenstemming met onze werkwijze
met betrekking tot persoonlijke gegevens in het kader van services of wijzigingen in het recht.
Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met: Clara van der Meer (email: clara@kapsalonavenue.nl)

