
Privacyverklaring Mobile hair service Assen.                   

Mobile hair service Assen, gevestigd aan de Jupiterstraat 6, 9405 PP te Assen, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
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1. Privacy beleid Mobile hair service Assen  

Mobile hair service Assen is een thuiskapster die verschillende behandelingen uitvoert in Assen en 

omgeving. Daarbij gebruiken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met 

uw persoonsgegevens omgegaan wordt. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig 

verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:  

-Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.  

-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren 

van de door ons geleverde diensten.  

-Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is.  Uw 

gegevens niet doorverkopen aan derden.  

-Uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze 

diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  

-U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te 

laten verwijderen.  

 

 

 

 

 

2. Contactgegevens:  

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via 

de volgende contactgegevens:  

E-mail: mobilehairservice@yahoo.nl  

Website: www.mobilehairserviceassen.nl  

Telefoonnummer: 06-23302029  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken  

Mobile hair service Assen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

-Voor en achternaam  

-Adresgegevens  

-E-mailadres  

-Telefoonnummer  

-Behandeldatum  

-Lijst met contactgegevens (naam/achternaam en telefoonnummer + adres) van de klant via een app  

-Overige persoonsgegevens middels een analyseformulier (o.a. beroep etc.)  

-Uitgevoerde behandeling(en), gebruikte producten en kleuren en of gekocht product  

- Factuurbedragen  

 

 

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Mobile hair service Assen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:  

-gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de behandeling, zoals medische gegevens (bij: 

allergie) middels een analyseformulier en of gesprek.  

-Voor en na foto’s  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Met welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Mobile hair service Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

Relatiebeheer  

-Analyseformulier(en)   

-Het afhandelen van betalingen en transacties (pin transacties)  

-Contactgegevens. U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening 

uit te kunnen voeren.  

-Om afspraken te kunnen plannen in de agenda  

-Mobile hair service Assen’’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

-Voor en na foto’s maken en te gebruiken van huidproblemen om de voortgang van de behandeling 

te monitoren en foto’s te gebruiken voor publicatie en of reclame doeleinde.  

Grondslagen: uitvoeren overeenkomst, vitaal belang klant, toestemming,  

6.Geautomatiseerde besluitvorming  

Mobile hair service Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van Mobile hair service Assen) tussen zit.  

7.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Omdat, Mobile hair service Assen uitsluitend gegevens digitaal/papier bewaard voor de financiële 

administratie worden de gegevens 7 kalenderjaren na de laatste behandeling bewaard om te 

kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.  

8.Delen van persoonsgegevens met derden  

Mobile Hair service Assen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan 

derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting.  

 

 



 

 

 

 

 

9. Internet aanwezigheid  

Mobile hair service Assen heeft een eigen website, facebookpagina en Instagram. Deze pagina’s 

worden uitsluitend gebruikt voor reclame doeleinden en naamsbekendheid. Er wordt alleen analyse 

verricht op het bezoek of het bereik van de facebookpagina door Mobile hair service Assen. Overige 

verwerkingen binnen deze facebookpagina vallen binnen de privacy verklaring van Facebook.  

10.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit 

binnen de geldende belastingwetgeving mogelijk is. Mobile hair service Assen wil u er tevens op 

wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

11.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Mobile hair service Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail: 

mobilehairservice@yahoo.nl  

12. Prijslijst aanpassingen. 

O.V.V. van druk en zetfouten. Mobile Hair Service Assen is gerechtigd tussentijds prijzen aan te 

passen. Vanaf 1 Oktober 2021 op locatie met parkeerkosten worden deze doorberekend in de prijs. 

Op locatie met meerdere klanten worden de parkeerkosten verdeeld door x aantal klanten.  

13.Inwerkingtrading  

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 mei 2018 


