Made by Yvette respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en
zorgvuldig wordt behandeld. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven. Wanneer
u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van u.
Wanneer u bij ons komt voor een behandeling, leggen wij de volgende
persoonsgegevens vast:


uw voor- en achternaam



uw adresgegevens



uw geboortedatum



uw telefoonnummer



uw e-mailadres



uw foto’s



uw medicijngebruik

Uw medicijngebruik wordt alleen schriftelijk opgeslagen. Dus niet digitaal in een
computer of op een server.
De overige gegevens bewaren we zowel schriftelijk als op een goed beveiligde
computer. Uw gegevens zijn dus niet beschikbaar op de website.

2. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij leggen uw persoonsgegevens vast om telefonisch of via whatsapp contact met u
op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan of
voor een afspraak herinnering. Of om u per post of e-mail te kunnen benaderen
indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Uw adresgegevens hebben wij nodig om u eventueel na 1-1,5 jaar een herinnering te
sturen voor een touch-up behandeling van de permanente make-up.

Uw geboortedatum geeft ons een indicatie met wat voor huid wij te maken hebben.
Een oudere huid kan namelijk pigment anders opnemen dan een jongere.
Uw medicijngebruik is voor ons belangrijk zodat wij kunnen bepalen of dit een
contra-indicatie voor de behandeling is.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze diensten aan
u te leveren. Als u zeven jaar geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten
verwijderen wij uw gegevens.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@madeby-yvette.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

5. Links naar andere websites
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze
websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Made by Yvette geen
verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.
Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

6. Niet delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of
een rechterlijke uitspraak.

7. Cookies
Via deze site worden geen cookies opgeslagen.

9. Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons
verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

