
Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Beauty Salon Blokker, de website van Lilian Blokker. In deze privacy-

verklaring legt Beauty Salon Blokker uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en waarom zij dat doet. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via beautyblokker@online.nl 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk, waarom en welke bewaartermijn ik hanteer 

•      Wanneer u een reactie plaatst onder een artikel op beautysalonblokker.nl zullen uw naam,  

               e-mailadres, eventuele website, jet IP-adres en de inhoud van het bericht voor ons zichtbaar  

               worden. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat u de reactie verwijdert of totdat  

               Beauty Salon Blokker het bericht verwijdert. 

• Als u een e-mail stuurt naar Beauty Salon Blokker, zal ik uw e-mailadres, naam en de 

        inhoud van de e-mail zien. 

• Om facturen te maken verwerkt Beauty Salon Blokker uw naam, e-mailadres, factuuradres  

        en  klantnummer. Deze gegevens heeft zij nodig om betalingen te verwerken. Voor de  

        belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna zullen deze verwijdert  

        worden. 

•     Met statistiekprogramma’s als Google Analytics en de statistieken van hostingprovider 

              Lastmoment kan Beauty Salon Blokker zien welke pagina’s worden bekeken. Dit gebruikt zij  

              om te kijken hoe het verkeer op beautysalonblokker.nl plaatsvindt en zo haar website te 

              optimaliseren. Hier heeft Beauty Salon Blokker een commercieel belang bij. Hierbij worden 

              echter geen persoonsgegevens verkregen of gezien. Deze diensten hebben van Beauty Salon 

              Blokker geen toestemming gekregen om uw gegevens te delen met anderen.  

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door Beauty Salon Blokker wordt meegestuurd en door uw 

browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opge-

slagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Google Analytics en Google AdSense 

Beauty Salon Blokker plaatst cookies van Google. Dit doet zij om te kunnen analyseren hoe bezoekers 

de website gebruiken en om inkomsten uit de website te halen om de kosten te dekken. Google ge-

bruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de web-

site aan Beauty Salon Blokker te kunnen laten zien en om haar adverteerders informatie over de ef-

fectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht 

worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het IP-adres van uw compu-

ter wordt geanonimiseerd. Google heeft van Beauty Salon Blokker geen toestemming gekregen om 

informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de 

door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid 

van Google, verwijst Beauty Salon Blokker u naar de website van Google. 
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Social media knoppen 

Omdat het voor u zo makkelijk mogelijk moet zijn om de artikelen van Beauty Salon Blokker te delen op  

social media, zijn er een aantal social media buttons verwerkt op de website. De meeste social media kanalen 

werken met cookies. Beauty Salon Blokker heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy-

verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Cookies uitschakelen en verwijderen 

U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via uw browserinstellingen. In de help-functie van uw browser 

kunt u vinden hoe u dit kunt doen. 

Recht op inzage, wijziging of wissen 

U hebt altijd recht op inzage, wijziging of wissen van persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar beau-

tyblokker@online.nl 

Gegevens delen met anderen 

Beauty Salon Blokker deelt uw gegevens nooit met derden, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. 

 

Klacht indienen 

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop Beauty Salon Blokker uw persoonsgegevens beschermt?  

Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

 

Extra benodigde gegevens voor het geven van een persoonlijk consult 

Om een persoonlijk consult te kunnen geven zal Lilian Blokker vragen naar de volgende gegevens: 

Lengte, gewicht, beroeps- en sportactiviteiten, kinderen, burgerlijke staat, gewrichtsproblemen, blessures, 
chronische aandoeningen, medicijngebruik, advies arts, psychische gesteldheid, dieetverleden, gezondheids-
verleden, fysieke conditie, alcoholgebruik, voedingssupplementen, voedingsgewoontes, sportief verleden, ro-
ker, doelstelling. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. 
 
Extra benodigde gegevens voor het geven van een persoonlijk consult 
Zo nodig worden er foto’s gemaakt deze worden alleen gebruikt voor een goede analyse te kunnen maken en te 
kunnen vergelijken tijdens de behandelingen. Deze foto’s worden niet gedeeld aan derden mitst er toestem-
ming is voor gegeven.  
 
 

AVG 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  


