Privacy Statement Pura Vida
Inleiding
We hechten grote waarde aan de privacy van klanten en daarom gebruiken we informatie over jou
op een veilige manier. Dit Privacy Statement vertelt jou welke gegevens er worden verwerkt en
waarom. Ook worden jouw rechten m.b.t. de verwerking van gegevens benoemd. We raden aan om
dit Privacy statement goed door te lezen. Voor vragen kun je contact opnemen via
info@puravidahoogeveen.nl .
Persoonsgegevens die we verwerken, worden in overeenstemming met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt, verwerkt.

Pura Vida
Pura Vida is een Schoonheidssalon (eenmanszaak) te Hoogeveen, De Aak 20. Ingeschreven in het
handelsregister van het KVK, nr: 01170498. Pura Vida is ten aanzien van jouw gegevens de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe worden jouw gegevens gebruikt?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pura Vida jouw persoonsgegevens
verwerkt. Per doeleinde is aangegeven waar het voor wordt gebruikt, wat de juridische grondslag is
voor de gegevensverwerking en hoe de gegevens worden bewaard.
Beheer van bestelling
Gegevens:
NAW-gegevens
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Tot de bestelling geleverd is
Financiële administratie
Gegevens:
Naam, Factuuradres, Openstaand saldo
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zolang als noodzakelijk voor de werkzaamheden
Facturatie
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Dienstverlening
Gegevens:

Factuuradres, NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang als noodzakelijk voor de werkzaamheden

Grondslag:
Bewaartermijn:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om
de dienst te leveren
Uitvoering van de overeenkomst
Zolang als noodzakelijk voor de werkzaamheden

Nieuwsbrief
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Naam, E-mailadres
Gerechtvaardigd & commercieel belang
Tot de betrokkene zich afmeld voor de nieuwsbrief

Social Marketing
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:

Naam, e-mailadres
Gerechtvaardigd & commercieel belang
Tot de betrokkene zich afmeld

Website/Social media (berichten of reviews)
Gegevens:
Naam
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zolang als noodzakelijk voor de werkzaamheden

Verkrijgen van gegevens
Pura heeft jouw gegevens in bezit alleen omdat we die van jou hebben gekregen.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt een aantal rechten met betrekking jouw persoonsgegevens (Europese Verordening
Gegevensbescherming)
Inzage
Je kunt altijd een verzoek tot inzage doen om je eigen gegevens te bekijken.
Wijzigingen
Naar inleiding van de inzage kun je altijd een verzoek voor wijziging doen, om de gegevens te
verbeteren, aanvullen, afschermen of te verwijderen
Beperken van gegevensverwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Pura Vida te verzoeken de verwerking van
persoonsgegevens te beperken.
Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op grond van het
“gerechtvaardigd belang” of een derde plaatsvindt.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen. Pura Vida zal deze in een gangbare vorm
verstrekken, zodat jij deze gegevens bij een andere aanbieder kan onderbrengen
Intrekken toestemming
Je hebt het recht om de gegevensverwerking waar jouw toestemming voor nodig is, deze
toestemming in te trekken. Pura Vida zal dan deze gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan
dan zijn dat Pura Vida bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie op email
Een verzoek kan worden gestuurd naar info@puravidahoogeveen.nl . Pura Vida zal jouw verzoek zo
snel mogelijk inwilligen. In ieder geval binnen één maand zal je een reactie ontvangen. Indien het
verzoek wordt afgewezen, zal in het antwoord een duidelijke verklaring voor worden afgelegd.

Verstrekken van gegevens aan derden
Pura Vida zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren en zal deze gegevens niet aan
derden verstrekken zonder jou voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond
van een wettelijke bepaling.

Aanpassen privacyverklaring
Wanneer Pura Vida besluit haar privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen
direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?
Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met Pura Vida
info@puravidahoogeveen.nl .
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