
 

Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nails by 

Hand verwerkt van haar klanten. 

  

Indien je klant wordt van Nails by Hand, of om een andere reden 

persoonsgegevens aan Nails by Hand verstrekt, geef je uitdrukkelijk 

toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te 

verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen, en te 

bewaren in je eigen administratie! 

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Nails by Hand, vertegenwoordigd door Andine van Dijk, Houtmansgracht 1B 

2801 XB Gouda, 0648242294. 

 

2. Persoonsgegevens verwerking 

2.1 Nails by hand verwerkt  

a) voor- en achternaam 

b) telefoonnummer 

c) emailadres 

d) Foto’s en eventuele video’s 

  

2.2 Nails by Hand verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden. (na ondertekening van deze privacyverklaring in 2-voud ) 

a) Naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de 

eventuele Annulering/verplaatsing daarvan. 

b) Naam, e-mailadres wordt gebruikt voor het toegang verlenen tot de online 

cursus ‘Nails for profit’. 
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c) Foto’s en eventuele video’s worden gebruikt als promotiedoeleinden op de 

websites van Nails by hand en social media kanalen.  

3. Bewaartermijn 

3.1 Nails by Hand verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment 

dat je verzoekt de gegevens te verwijderen, aansluitend worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregel 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nails by Hand passende 

organisatorische maatregelen getroffen.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Via de eigenaresse van Nails by Hand kan je een verzoek indienen om je 

persoonsgegevens in te zien, ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nails by 

hand zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na 

ontvangst hierover informeren. 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je 

persoonsgegevens alsBedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen 

met de eigenaresse. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nails by Hand je 

persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact 

opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring 

kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nails by Hand via het emailadres 

team@nailsbyhand.nl of team@nailsbyprofit.nl 

6. Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die 

wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 
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`cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de 

website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het 

cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip 

van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website 

gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 

website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 

website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 

derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet 

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. je kunt het 

gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende 

instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet 

alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken 

van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie 

door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Cookiebeleid! 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig 

klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een 

cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie 

wat je eerder gedaan hebt op deze website, zodat je dat bij een volgend 

bezoek niet opnieuw hoeft te doen. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

● Om de website beter te laten functioneren. 

● Om het gebruik van de website makkelijker te maken. 

● Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen 

vinden op onze website. 
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Welke cookies gebruiken we op deze website? 

Permanente cookies 

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde 

acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die je 

hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart je 

tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt je 

verwijderen via de instellingen van je browser. Deze cookies worden 

automatisch na 30 dagen verwijderd van onze server. 

 

Sessie cookies 

Sessie cookies zetten we in tijdens je bezoek en Deze cookies worden 

automatisch na 30 dagen verwijderd van onze server. We onthouden welke 

onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op 

af. 

 

Google Analytics cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de 

‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te 

houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website 

gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het 

gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het 

bijhouden van je handelingen op de website. 

 

Social media cookies 

Op onze website vind je enkele buttons waarmee je onze berichten of 

webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook 

of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die 

van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden 

cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media 

platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met je 

gegevens doen.  
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Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 

cookies kunt je vinden in de onderstaande instructies en/of met behulp van de 

Help-functie van je browser. 

 

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van 

de Consumentenbond. 
 

Dit privacy beleid wordt van kracht vanaf 28-04-2018. – Digitaal downloadbaar 

privacybeleid bestand ontvangen klik HIER. 
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