
Privacybeleid (AVG/GDPR) 

 

1. Algemeen 

Schoonheidsinstituut Sentimiento hecht zeer veel waarde aan ieders privacy en de 

bescherming van je persoonsgegevens. Wij houden ons daarom ook strikt aan de nieuwe 

wet- en regelgeving. 

Wij willen dan ook graag helder en transparant werken en u uitleggen hoe wij omgaan met 

uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 

uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

• Wij houden enkel de persoonsgegevens bij welke nodig zijn voor de behandelingen.  

• Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als we ze nodig hebben om de 

persoonsgegevens te verwerken. 

• Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens beveiligd zijn 

• Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden 

 

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ? 

Schoonheidsinstituut Sentimiento verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden : 

• Om een juiste en correcte behandeling te kunnen toepassen 

• Om u een gepast advies te kunnen geven  

• Om u proficiat te wensen met uw verjaardag 

• Het versturen van nieuwsbrieven zodat u op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes 

• Het versturen van uitnodigingen 

 

3. Welke gegevens worden verwerkt en door wie ? 

Wij vragen identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, adres, telnr en 

email.  

Daarbuiten vragen wij enkele medische gegevens zoals klachten, operaties ondergaan, 

allergieën, welke produkten u momenteel gebruikt, of er belangrijke dingen vermeld moeten 

worden vooraleer we starten aan de behandeling,  om u uiteindelijk de juiste behandeling te 

kunnen geven. 

Alle persoonsgegevens worden enkel verwerkt door mezelf op fiches. 

Opm : Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 



 

4. Bewaartermijn 

Schoonheidsinstituut Sentimiento bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is 

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

Wij verbinden ons ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar bij te houden. 

 

5. Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij 

ontvangen hebben van u. 

Schoonheidsinstituut Sentimiento is verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid nog vragen heeft kan u 

ons altijd contacteren op info@sentimiento.be 

Als u klachten heeft kan u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel. 

 

6. Wijziging privacyverklaring 

 

Schoonheidsinstituut Sentimiento kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde 13/06/2018. 
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