
   
 

   
 

Privacyverklaring van Hair Kappersopleiding 

Hair Kappersopleiding legt om verschillende redenen diverse persoonsgegevens van mensen vast. Dat kan zijn 
voor het klantenbestand van onze salon, of omdat je een cursus of opleiding bij ons volgt of je daarvoor 
inschrijft. Ook voor stagiaires en andere contacten leggen wij je persoonsgegevens vast. Hair Kappersopleiding 
gaat uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze Privacyverklaring leggen maken we duidelijk 
waar deze gegevens voor opslaan en hoe lang. 

Het is wettelijk verplicht voor ons als bedrijf om verantwoordelijk om te gaan met de vastgelegde 
persoonsgegevens van als onze klanten, contacten en websitebezoekers. Wij slaan bepaalde data op van alle 
websitebezoekers om de website gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Je kan dan onder andere denken aan 
het besturingssysteem en de tijd van je websitebezoek. Om deze data te kunnen verzamelen plaatsen we 
cookies. Ook van sommige personen die contact met ons opnemen per mail of telefonisch leggen wij de 
persoonsgegevens vast, bijvoorbeeld in een klantenbestand om later contact te kunnen opnemen of de juiste 
informatie te kunnen verstrekken. Het is erg belangrijk dat je nooit ongevraagd gevoelige persoonsgegevens 
opstuurt, tenzij dit informatie is welke voor ons als opleider of behandelaar van belang zijn. Stel bijvoorbeeld 
dat je een bepaalde huidaandoening hebt waar wij als behandelaar in onze schoolsalon van op de hoogte 
moeten zijn, dan dien je ons deze informatie te geven, zodat wij op de juiste wijze de behandeling kunnen 
geven. Wij zullen dan zorgvuldig omgaan met de verstrekte informatie en in ons beveiligde systeem opslaan. 
Vraag in een dergelijk geval altijd of de behandelaar op de hoogte is van de verstrekte informatie bij het 
betreffende salonbezoek, wanneer je langs komt voor de behandeling.  

Ook als je je aanmeldt voor een cursus of opleiding of als je je inschrijft voor een cursus of opleiding, vragen wij 
je om je naam, e-mail en andere persoonsgegevens op te geven, om je inschrijving compleet te kunnen maken.  

Alleen als je klant bent of ons toestemming hebt gegeven, gebruiken we je e-mailadres ook voor onze 
nieuwsbrieven. Dit doen we vanuit een commercieel perspectief. Uiteraard kan je jezelf altijd uitschrijven door 
onderin de nieuwsbrief op afmelden te klikken.  

Binnen Hair Kappersopleiding hebben verschillende mensen toegang tot jouw gegevens. Dit kunnen alleen 
medewerkers van Hair Kappersopleiding zijn die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun 
functie. Het management en de directie hebben volledige toegang tot deze data. Docenten kunnen alleen 
inzage krijgen in deze data, maar hebben geen toegang tot deze data. 

We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen 
of verhuren. We delen je gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. Alle links op onze website, naar andere 
websites toe, zijn veelal websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de 
privacywet door die bedrijven op hun eigen websites. In sommige gevallen moeten wij bepaalde gegevens 7 
jaar bewaren, zoals factuurgegevens etc., dan zullen wij dat doen, maar in alle andere gevallen zullen wij de 
gegeven wissen wanneer wij deze niet meer nodig hebben.  
 

Je mag ons altijd vragen om de persoonsgegevens die we van jou hebben en deze eventueel te corrigeren of te 
verwijderen of te verbergen, tenzij je ons hier middels een contract expliciete toestemming voor hebt gegeven. 
Uiteraard mag je ook bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens, in sommige gevallen 
kunnen wij dan mogelijk de samenwerking niet starten of voortzetten, dit is voor klanten echter geen geldige 
rede is om het contract te verbreken., de betalingsverplichting blijft dan nog wel bestaan, zoals contractueel 
bepaald. 

Indien je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te bewaren en gebruiken, dan kan je die 
toestemming ook weer ongedaan maken. Tenzij wij geen toestemming nodig hebben om je persoonsgegevens 
te bewaren, en we die nodig hebben voor een ander doeleinde zullen we uiteraard je persoonsgegevens dan 
op jouw verzoek wissen. 



   
 

   
 

Heb je een vraag, klacht of een verzoek omtrent deze privacyverklaring of jouw privacy rechten, dan kun je ons 
ook mailen via info@hairkappersopleiding.nl. Of je kunt een brief sturen naar: Hair Kappersopleiding, 2e 
Daalsedijk 8V, Utrecht. Het is mogelijk dat we je eerst zullen vragen om jezelf te identificeren voordat we er 
wat mee gaan doen. Daarna ontvang je binnen een maand een reactie van ons. In bepaalde gevallen mogen we 
je verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen je dan duidelijk uit waarom we dat doen. Uiteraard kan 
je daarna altijd nog contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens hun website. Mochten wij de 
privacywet aanpassen, dan zullen wij contact  
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