
 Privacy Policy 

 

 

Bij het gebruik van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dit kunnen 

persoonsgegevens zijn.  

We onderhouden slechts de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. 

We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en 

beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In deze privacy policy zijn we duidelijk 

over welke gegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. 

 

Schoonheidssalon Verwonderlijk (hierna Verwonderlijk) verzamelt op een aantal manieren 

persoonsgegevens: 

 

1. E-mail contact (ook via de website) 

2. Google Analytics 

3. Gegevensformulier huidanalyse 

4. Gegevensformulier manuele lymfedrainage (MLD) 

 

 

1. E-mail contact (ook via de website) 

 

Voor het e-mailverkeer met Verwonderlijk wordt alleen het e-mailadres 

info@salonverwonderlijk.nl gebruikt. 
 

- Bij e-mailverkeer (via de website) verzamelen we de volgende gegevens: 

o Naam (en evt. achternaam)  Om te weten met wie we contact hebben 

o Telefoonnummer (is optioneel) Om evt. wanneer gewenst telefonisch  

contact op te nemen 

o Emailadres    Om per e-mail te kunnen reageren. 

o Verstrekte informatie in de mail Om op te reageren. 

 

Deze gegevens worden in geval van een gemaakte afspraak onderhouden in een met de hand 

geschreven agenda.  

De afname van een dienst of product wordt onderhouden in een Excelbestand. Dit betreft 

alleen de naam en de dienst of product. 

 

 

2. Google Analytics 

 

Op onze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals 

de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden 

bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. 

Google Analytics gebruiken we op de volledige pagina www.salonverwonderlijk.nl. 

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je 

door naar de Privacy Policy van Google 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy
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3. Gegevensformulier huidanalyse 

 

Om een schoonheidsbehandeling (gezichts- of lichaamsbehandeling al dan niet huid- 

verbeterend) uit te voeren wordt vooraf altijd een huidanalyse uitgevoerd. 

Deze huidanalyse bestaat uit twee onderdelen, namelijk persoonsgegevens en de 

geanalyseerde gegevens van uw huid. 

 

Voor deze huidanalyse worden v.w.b. persoonsgegevens de volgende data verzameld: 

 

 Naam en achternaam  Zodat we weten met wie we zaken doen 

 Adresgegevens  Voor evt. facturen, kerstkaarten en overige  

promotieacties. 

 Telefoonnummer(s)  Zodat we telefonisch contact met u kunnen leggen. 

 E-mailadres   Zodat we per e-mail contact kunnen leggen. 

 

Deze gegevens worden verwerkt in het klantenbestand Verwonderlijk (offline Excelbestand) 

en op papier bewaard in onze administratie. 

De naam wordt ook verwerkt in de administratie kwartaalbestanden zodat we weten met wie 

we zaken doen. 

Deze gegevens worden alleen onderhouden met schriftelijke toestemming van u. 

Onder het schriftelijke document wordt expliciet om toestemming gevraagd middels een 

handtekening. 

 

Voor deze huidanalyse worden v.w.b. de geanalyseerde gegevens van de huid de volgende 

data verzameld:  

 

 Zie document 

 

Deze gegevens worden alleen in de huidanalyse document bewaard in onze administratie. 

Deze gegevens worden alleen onderhouden met schriftelijke toestemming van u. 

Onder het schriftelijke document wordt expliciet om toestemming gevraagd middels een 

handtekening. 

 

 

Voor alle reeds gemaakte huidanalyses wordt opnieuw toestemming gevraagd aan de klant 

middels een handtekening.  

Zonder deze schriftelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd. 

 

 

4. Gegevensformulier manuele lymfedrainage (MLD) 

 

Om een behandeling manuele lymfedrainage uit te voeren wordt vooraf altijd een intake 

gesprek gehouden. 

Dit intake gesprek wordt gesplitst in twee onderdelen, namelijk persoonsgegevens en een 

aantal noodzakelijke gegevens om te beoordelen of manuele lymfedrainage al dan niet kan 

worden toegepast. 

 

 

 

 

../Klanten/Behandelplan/behandelplan%20adminstratie.doc
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Voor het intake gesprek wordt v.w.b. persoonsgegevens de volgende data verzameld: 

 

 Naam en achternaam  Zodat we weten met wie we zaken doen 

 Adresgegevens  Voor evt. facturen, kerstkaarten en overige  

promotieacties. 

 Telefoonnummer(s)  Zodat we telefonisch contact met u kunnen leggen. 

 E-mailadres   Zodat we per e-mail contact kunnen leggen. 

 

Deze gegevens worden verwerkt in het klantenbestand Verwonderlijk (offline Excelbestand) 

en op papier bewaard in onze administratie. 

De naam wordt ook verwerkt in de administratie kwartaalbestanden zodat we weten met wie 

we zaken doen. 

Deze gegevens worden alleen onderhouden met schriftelijke toestemming van u. 

Onder het schriftelijke document wordt expliciet om toestemming gevraagd middels een 

handtekening. 

 

 

Voor het intake gesprek wordt v.w.b. de noodzakelijke gegevens voor de mogelijke 

toepassing van manuele lymfedrainage de volgende data verzameld: 

 

 Gezondheidsgegevens waaruit kan worden bepaald of manuele lymfedrainage kan 

worden toegepast.  

 

 

Deze gegevens worden alleen in het intake gesprek manuele lymfedrainage bewaard in onze 

administratie. 

Deze gegevens worden alleen onderhouden met schriftelijke toestemming van u. 

Onder het schriftelijke document wordt expliciet om toestemming gevraagd middels een 

handtekening. 

 

 


