
Privacyverklaring Nailcare Marije, www.nailcaremarije.nl 
Nailcare Marije, gevestigd aan Goudenregenstraat 28, 7271 HK te Borculo, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
 Marije Memelink, info@nailcaremarije.nl, 06-29912928  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Nailcare Marije verwerkt de volgende door u, telefonisch of via een online afspraak, verstrekte 
gegevens: 

 Voor- en achternaam; 
 Aanhef;  
 Geboortedatum; 
 Adresgegevens; 
 Telefoonnummer; 
 Emailadres; 
 Overige gegevens die u zelf verstrekt (opmerkingen). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Nailcare Marije verwerkt de volgende bijzondere / gevoelige persoonsgegevens: 

 Gezondheid. 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken 
Nailcare Marije verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen / redenen: 

 Het aanmaken van een account om u zelfstandig afspraken in te kunnen laten plannen; 
 Behandeling pas mogelijk vanaf 18 jaar;  
 Behandeling alleen voor dames; 
 Om contact op te kunnen nemen over het verzetten van afspraken; 
 Adviseren over de behandelwijze en producten van de nagelstudio; 
 Als er reden toe is, bijvoorbeeld wanneer het product niet goed op de nagel hecht, wordt 

gevraagd naar de gezondheid en eventuele medicijnen. Acryl/gel hecht soms namelijk niet 
goed op de natuurlijke nagel, door medicijngebruik of bepaalde gezondheidsbehandelingen. 

Met goedkeuring van de klant kunnen foto’s van behandelde nagels worden gemaakt, ter publicatie 
op de website www.nailcaremarije.nl of op Facebook https://www.facebook.com/nailcaremarije.  

Nailcare Marije heeft een verwerkingsovereenkomst met Online Afspraken. In www.nailcaremarije.nl 
is een pagina van www.onlineafspraken.nl opgenomen, als voorziening om uw afspraak te kunnen 
maken (tevens verkrijgbaar als App). Hierin worden de bovengenoemde persoonsgegevens verwerkt. 
Alleen het invullen van voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer is verplicht. Het 
aanmaken van een account is niet verplicht. 



Geautomatiseerde besluitvorming 
De enige geautomatiseerde verwerking van Nailcare Marije is die van Online Afspraken en dient 
alleen voor het maken van en beheren van uw accountgegevens en afspraken.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Nailcare Marije bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Zodra u geen klant meer 
bent, kunt u uw gegevens uit Online Afspraken verwijderen (alleen van toepassing als u een account 
heeft); u kunt ook Nailcare Marije vragen de gegevens te verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Het delen van persoonsgegevens met derden, anders dan Online Afspraken, is niet van toepassing.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Op website www.nailcaremarije.nl worden geen cookies of vergelijkbare technieken toegepast. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U kunt zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, via het onderdeel ‘Online afspraak maken’ 
van www.nailcaremarije.nl of de Nailcare Marije afsprakenapp.  

Zodra u geen klant meer bent, kunt u uw gegevens uit Online Afspraken verwijderen (alleen van 
toepassing als u een account heeft); u kunt ook Nailcare Marije vragen de gegevens te verwijderen.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Nailcare Marije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt, al dan niet uitbesteed 
aan Online Afspraken, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met info@nailcaremarije.nl.  
 


