
Privacybeleid Kapsalon Iets Anders 

Wie zijn we 
Kapsalon Iets Anders, gevestigd aan de Stationsstraat 8b 6026CV te Maarheeze, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens: Stationsstraat 8b  
6026CV Maarheeze  
0495-599222 
info@kapsalonietsanders.nl 
www.kapsalonietsanders.nl 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen 
Kapsalon Iets Anders streeft naar het beste resultaat. Daarom willen wij graag jouw naam, adres en 
geboortedatum noteren en opslaan in ons klantenbestand. Wij maken enkel aantekeningen over 
jouw kapsel – kleurnummers – productgebruik. Wij (de medewerkers van Kapsalon Iets Anders) gaan 
vertrouwelijk met deze gegevens om. Je kunt je gegevens inzien, opvragen en laten verwijderen.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Kapsalon Iets Anders verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam  
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres indien nodig 
– Behandelhistorie 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Kapsalon Iets Anders verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren 
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Kapsalon Iets Anders bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor 
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

– Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar 
– Reden Personalia > Bewaartermijn >7 jaar 
– Reden Adres > Bewaartermijn > 7 jaar 

  



Delen van persoonsgegevens met derden 
Kapsalon Iets Anders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van jouw gegevens. Kapsalon Iets Anders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid.  

Als je jonger bent dan 16 jaar 
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Kapsalon Iets Anders 
verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft 
gelezen, ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan 
ons te verstrekken indien je jonger bent dan 16 jaar en geen toestemming hebt gekregen. 

 
Kapsalon Iets Anders 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 je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kapsalonietsanders.nl. 

 

  

 

 


