FARM DE BEAUTY
P R I VA C Y V E R K L A R I N G

Farm de Beauty, Frederikstraat 599 te Den Haag, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens. Binnen Farm de Beauty is Jeanette Neumann de Functionaris Gegevensbescherming.
Jeanette is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
Privacy Verklaring. Jeanette is te bereiken via: welkom@farmdebeauty.nl of telefonisch 06 – 51 11 89 24

De Persoonsgegevens die wij verwerken
Farm de Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het Intakeformulier of andere formulieren (PMU, Acné en
dergelijke) Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door
jou zijn verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
• voor- en achternaam, tussenvoegsel
• geslacht
• geboortedatum
• adres, postcode en woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• eventuele voor- en na-foto’s
• eventuele gezondheidsgegevens via de huiddiagnose en/of via het Intakeformulier
• overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier, in correspondentie of telefonisch. Ook afgifte van een visitekaartje bijvoorbeeld,
via een koppeling op Facebook, website of via andere social media.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Farm de Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelenter afhandeling
van jouw betaling;
je naam en telefoonnummer: voor contact over afspraken en de eventuele wijziging of annulering daarvan.
je email adres: voor het verzenden van onze Nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere
relevante informatie; voor een verjaardags-mail of vanwege een eventuele wijziging in de afspraak.
gezondheidsgegevens: voor het samenstellen van de behandeling en om de voortgang van de
behandelingen te kunnen monitoren.

Het bewaren van je persoonsgegevens
Farm de Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering uit het bestand
Je heb het recht om:
• Je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
• Je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens.
• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen
naar: welkom@farmdebeauty.nl

• Afmelding voor de mailing van Nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk door te antwoorden op deze
mail met het verzoek tot afmelding.
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
jezelf is gedaan, vragen wij je 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. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Farm de Beauty 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.
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.
Farm de Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
Farm de Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Op onze klant gerelateerde systemen hanteren wij altijd een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
Zodra jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via: welkom@farmdebeauty.nl

Klacht over persoonsgegevens
Wanneer je, nadat je contact met ons hebt opgenomen en we er samen niet uitkomen, van mening
blijft dat wij niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kan je alsnog een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derde de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Farm de Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je zelf voor cookies afmelden door je internetbrowser zó in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Farm de Beauty heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze
naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens
te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale
handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat
je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Deze Privacy Verklaring heeft versie nummer 1.1 en is van toepassing vanaf 1 januari 2019

