
Privacy verklaring 

Gail’s Nail Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij u heldere en transparante 

informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met uw persoonsgegevens. Gail’s Nail Academy houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening 

gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven 

in deze privacy verklaring; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 

zodat de beveiliging van w persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 

willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Gail’s Nail Academy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog 

vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact 

gegevens onderaan dit document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van klanten worden door Gail’s Nail Academy verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstellingen: 

• Administratieve doeleinden 

• Gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites. 

• Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites. 

• Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. 

• Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische 
nieuwsbrieven en/of post. 

• Om u te informeren over acties en aanbiedingen via social media, e-mail, per 
post of telefonisch. 

 

Gail’s Nail Academy verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: 

 

• Voor en -achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adres gegevens 

• Telefoonnummer 

• Email adres 

Gegevens verstrekking aan derden: 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven gestelde doeleinden. Zo geven 

we bijvoorbeeld je gegevens door aan de postbezorger om een bestelling bij u te 

bezorgen. 

Bewaartermijn: 

Gail’s Nail Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging: 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo 

hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen: 

• Alle personen die namens Gail’s Nail Academy kennis kunnen nemen zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• Alle persoonsgegevens welke in onze administratie worden zorgvuldig 

behandeld. Deze zijn alleen toegankelijk voor Gail’s Nail Academy. 

 

 

 



Rechten omtrent uw gegevens: 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 

welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht 

om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 

opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 

om gehoor te geven aan bovenstaande verzoeken.  

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gegeven toestemming 

hiervoor, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.  

Klachten: 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u 

niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht 

in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit 

op het gebied van privacybescherming. 

Vragen: 

Als u na aanleiding van ons privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft 

neemt dan contact met ons op. 

Contactgegevens: 

Naam:  Gail’s Nail Academy 

Contact persoon: Gail Cordua 

Adres:   Van Haestrechtstraat 14B 

   5051 VD  GOIRLE 

Telefoonnummer: 013-8228292 

 

E-mail :  info@gailsnailcademy.nl 

Website:  www.gailsnailacademy.nl 

Webshop:  webshop.gailsnailacademy.nl   
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Privacy verklaring 

De heer/mevrouw verklaart hierbij de privacy verklaring te hebben gelezen en 

akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Naam:_________________________________________________________ 

Adres:_________________________________________________________ 

Woonplaats:____________________________________________________ 

Telefoonnummer:________________________________________________ 

Datum:_________________________________________________________ 

Handtekening:___________________________________________________ 


