
Privacy statement 
 
1. Persoonsgegevens 
Schoonheidssalon Meraki Beauty respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van 
de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste 
zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in 
overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet. 
 
De klant verstrekt aan het schoonheidssalon persoonlijke gegevens voor het opstellen van een 
klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij het 
schoonheidssalon eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn 
voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Het schoonheidssalon zal 
de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of 
verhuren aan derden.  
 
2. Geheimhouding 
Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de 
klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit 
door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis 
van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en is 
het schoonheidssalon verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
 
3. Gebruik van cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s 
van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw 
computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze 
website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval 
kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen. 
 
4. Google Analytics 
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie 
over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van 
uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De 
informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om 
hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de 
doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, 
wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. 
 
5. Klikgedrag en bezoekgegevens 
Wij houden op onze website algemene bezoekgegevens bij. Daardoor kunnen in het bijzonder 
het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en de gegevens die uw browser 
meestuurt, geregistreerd worden voor het doen van statistische analyses van het bezoek- en 
klikgedrag op onze website. Wij doen ons best om deze gegevens zoveel mogelijk anoniem te 
houden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. 


