
Privacyverklaring



00. Inleiding
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01. Organisatiebeschrijving
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02. Doel gegevens
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Alle gegevens worden 

alleen verwerkt met 

uw uitdrukkelijke 

toestemming dan wel 

ter uitvoering van de 

overeenkomsten die 

worden aangegaan, 

dan wel omdat 

verwerking 

noodzakelijk is om u in 

contact te brengen 

met potentiële relaties 

en/of 

opdrachtnemers.



03. Ontvangers
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03. Ontvangers
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04. Opslag Periode
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05. Beveiliging

8



06. Uw rechten
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06. Uw rechten

Gebruik maken van uw rechten? 

Het gebruik maken van deze rechten kan via salon@Skineffect.info onder toezending van een kopie id.-bewijs waarbij de pasfoto, de 

nummers onderaan het paspoort, id.-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 
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07. Plichten
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Skineffect verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan 

het aanbieden van diensten of producten van de organisatie via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of 

producten. Maar uw e-mailadres is bijvoorbeeld ook nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als de verplichte gegevens niet 

worden aangeleverd, kan de organisatie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Skineffect met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor

bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

Skineffect behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Skineffect dit 

gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de organisatie te 

beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onze Contactgegevens:



Bedankt voor het lezen van 
onze privacyverklaring. 

Wij vinden het erg belangrijk dat u zich ook m.b.t uw privacy op uw 
gemak voelt. Mocht u vragen hebben dan horen we het natuurlijk 
graag.


