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Privacyverklaring Salvete Beauty & Massage 
 
Salvete Beauty & Massage, gevestigd te (3514 AT) Utrecht, Bemuurde Weerd O.Z. 69, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
CONTACTGEGEVENS: 
Salvete Beauty & Massage Utrecht 
Bemuurde Weerd O.Z. 69,  
3514 AT UTRECHT. 
Tel: 06 - 20 20 9500 
Website: www.salvete.nl 
E-mail: info@salvete.nl  
 
A. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
 
Bij het gebruik van de website van Salvete Beauty & Massage worden je persoonsgegevens 
verwerkt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 
- Voor- en achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Overige persoonlijke gegevens die je verstrekt tijdens het intakegesprek, of 

gedurende de behandeling die je ondergaat bij Salvete Beauty & Massage. 
 
B. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  
 
Salvete Beauty & Massage verwerkt ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld omtrent je klachtenbeeld of je gezondheid. Al deze gegevens wordt beveiligd 
opgeslagen in ons boekingssysteem en onze specialisten hebben strikte geheimhouding m.b.t. 
al deze gegevens. 
 
C. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
 
Salvete Beauty & Massage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-  
- Het inplannen van je boeking, zowel direct via onze website als ook via de telefoon 

of Whatsapp; 
- Het kunnen contacteren van de client(e) in verband met de geplaatste boeking; 
- Het periodiek verzenden van nieuwsbrieven of wijzigingen in onze dienstverlening. 
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D. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
 
Salvete Beauty & Massage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 
E. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
 
Salvete Beauty & Massage verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe wordt 
verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Alles medewerkers verbonden met Salvete 
Beauty & Massage hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de opgeslagen 
verzamelde gegevens.  
 
F. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
 
Salvete Beauty & Massage maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, 
terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden alleen de cookies die als 
noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor een 
goede werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van 
derden, zoals Google, die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze 
cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de 
mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Als u zich afmeldt voor sommige van deze 
cookies, kan dit van invloed zijn op uw specifieke browserervaring op de website van Salvete 
Beauty & Massage. 
 
G. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salvete Beauty & 
Massage. Ook kun je bij Salvete Beauty & Massage het verzoek indienen om persoonsgegevens 
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw gegevens sturen naar privacy@salvete.nl.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek als bedoeld hiervoor door jou wordt gedaan, vragen wij 
jou om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.  
 
H. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
 
Salvete Beauty & Massage neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via privacy@salvete.nl. 
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I. BETALINGEN 
 
We accepteren betalingen via PayPal/Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige 
(persoonlijke) gegevens overgedragen aan PayPal/Mollie. Hiertoe behoort informatie die 
noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de 
aankoop en factuurgegevens. 
 
Bekijk het Privacy beleid voor PayPal-services voor meer details:  
 
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full  
 
Bekijk het Privacy beleid van Mollie voor meer details:  
 
https://www.mollie.com/nl/privacy  
  
 
Privacyverklaring van Salvete Beauty & Massage gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2018, 
laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2021. 
 
Salvete Beauty & Massage Utrecht 
Bemuurde Weerd O.Z. 69 
3514 AT UTRECHT 
 
BTW Nummer:  NL001944087B53 
KVK Nummer:  58622934 

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
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