
Privacy Policy

Beatrix Haarmode hecht veel waarde aan de bescherming van u
persoonsgegevens.In deze Privaty Policy wil ik heldere en transparante
informatie geven over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens.Beatrix Haarmode houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet-en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-Uw persoonsgegevensverwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt,deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 
Policy;
-Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de doeleinden 
waar ze voor nodig zijn.Met uw toestemming.
-Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen.
Waardoor beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden,alleen als dat nodig is.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens,u hierop willen 
wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Beatrix Haarmode
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
-Administratieve doeleinde;eigen kaartsysteem,RFA Accountant
-Communicatie via website;DTG
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Beatrix Haarmode de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-Naam
-Adres,woonplaats
-Telefoonnummer
-E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door Beatrix Haarmode opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving;DTG
-Het verzorgen van de administratie;RFA Accountant
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen 
verwerkersovereenkomst heb afgesloten.Met deze partijen(verwerkers)maak ik goede
afspraken,zodat alles gewaarborgd is.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de 
EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen(personen jonger
dan 16 jaar)indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder/
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Beatrix Haarmode bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage,rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 
die ik heb.
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van u persoonsgegevens 



neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Beatrix Haarmode
Oldenzaalsestraat 110
7557 GA Hengelo

kbgerritsen@hetnet.nl


