Privacy Statement Beaumore
Beaumore, gevestigd aan de Bruinevisstraat 32 / Unit 20
4611 HJ Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Beaumore
Bruinevisstraat 32 / Unit 20
4611 HJ Bergen op Zoom
06 107 241 12
info@beaumore.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beaumore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Algemene gezondheid
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
Beaumore verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
– Algemene gezondheid
Beaumore verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Vastleggen van type behandeling vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Dit gedurende maximaal zeven jaar.
• Vastleggen van allergieën van klanten zodat Beaumore haar zorgplicht tegenover haar
klanten kan voldoen. Deze gegevens worden verwijderd indien er gedurende twaalf
maanden geen enkele overeenkomst van kracht is tussen de klant en Beaumore.
Beaumore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•
•
•
•

Communicatie (afspraakherinneringen, factuurherinneringen, nieuwsbrief, acties, etc.)
Het maken van afspraken (via telefoon of per e-mail)
Administratie (boekhouding, etc.)
Beaumore verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beaumore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Beaumore) tussen zit.
Beaumore gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
E-salon versie 4.15
E-boekhouden
E-mail
WhatsApp
Sms
Facebook
Instagram
Google Analytics
Yoast SEO plugin versie 7.5.1
PCextreme Webhosting

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Klantgegevens beheren
Online boekhoudprogramma
E-mail, Open Xchange, Roundcube, SquirrelMail
Communicatie
Communicatie
Nieuws en acties
Nieuws en acties
Websiteverkeer analyseren
Optimaliseren vindbaarheid van de website
Beheer van webserver en webmail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Beaumore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bijvoorbeeld
gedurende maximaal tien jaar bewaard vanwege wettelijke verplichtingen zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Onderstaand is per persoonsgegeven
beschreven hoe lang we deze bewaren:
Persoonsgegevens
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens

Bewaartermijn
7 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar

Reden
i.v.m. wettelijke
i.v.m. wettelijke
i.v.m. wettelijke
i.v.m. wettelijke

Telefoonnummer

7 jaar

E-mailadres

7 jaar

Algemene gezondheid (type
behandeling)
Algemene gezondheid (allergieën)

7 jaar

i.v.m. uitvoering van de overeenkomst,
bedrijfsvoering en nazorg.
i.v.m. uitvoering van de overeenkomst,
bedrijfsvoering en nazorg.
i.v.m. wettelijke verplichtingen

IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Verwijderd indien
er gedurende 12
maanden geen
overeenkomst is
geweest.
50 maanden
38 maanden

verplichtingen
verplichtingen
verplichtingen
verplichtingen

Zorgplicht tegenover klanten.

Voor analyse en beveiligingsdoeleinden
Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Beaumore verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beaumore blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Beaumore gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken. We gebruiken cookies om
content en advertenties te personaliseren, om functies voor Social Media te bieden en om ons
websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft
gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat
opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten
cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende
soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze
pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw
toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics-cookies. Om de privacy van onze website bezoekers te
waarborgen hebben wij een Verwerkersovereenkomst met Google Inc. afgesloten. We hebben
hiernaast het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor de persoonsgegevens van
de bezoeker niet worden opgeslagen of kunnen worden achterhaald. Ook hebben we de optie
‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie
met de Google Analytics-cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@beaumore.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beaumore zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beaumore wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beaumore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging 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 via info@beaumore.nl

