
Privacyverklaring 

GewoonIK gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt 

zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op 

uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld. 

Hoe komt GewoonIK aan uw persoonsgegevens? 
Wanneer u een dienst van GewoonIK afneemt of informatie opvraagt via het contactformulier op 

haar website vraagt zij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van de 

situatie. 

Deze gegevens vraagt GewoonIK aan u bij de volgende diensten  en producten: 

Lesprogramma Portretfoto 

Voornaam Voornaam 

Eerste letter achternaam Eerste letter achternaam 

Datum Datum 

Naam van de school Naam van de school 

 
Maakt u gebruik van het contactformulier op de website, dan geeft u uw voor- en achternaam 

bedrijfsnaam, telefoonnummer, plaats  en uw emailadres op.  In deze situatie slaat de website van 

GewoonIK het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt. Door uw persoonsgegevens 

aan GewoonIK te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te verwerken 

voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt. 

Waarvoor gebruikt GewoonIK uw persoonsgegevens? 
GewoonIK verwerkt uw persoonsgegevens voor haar diensten en levering van producten en haar 

financiële administratie. Dit doet zij om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om met u 

contacten te onderhouden. 

Hoelang bewaart GewoonIK uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens bewaart GewoonIK zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten 

en levering van haar producten.  Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de 

fiscale wetgeving van zeven jaar. 

 

Hoe lang bewaart  GewoonIk de (portret)foto’s? 

De (portret)foto’s die tijdens het lesprogramma worden gemaakt worden voor maximaal 10 jaar 

bewaard. Na deze termijn zullen de foto’s worden verwijdert uit onze archieven. 

Wat zijn uw rechten? 
U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die GewoonIK van u verwerkt en bewaart. U hebt 

het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw 

persoonsgegevens te laten verwijderen. Het gebruik van deze rechten is voor u kosteloos. Indien u  

van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met GewoonIK. De contactgegevens 

staan onderaan deze privacyverklaring. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal 

GewoonIK meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
GewoonIK verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in 

verband met een wettelijke verplichting  of levering van een dienst en product aan u. 



Beveiliging van uw persoonsgegevens 
GewoonIK bewaart uw persoonsgegevens op een beveiligde computer, externe harde schijf en 
clouddienst. 
 
Aanpassen privacyverklaring 
GewoonIK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe 

inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of 

indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en 

regelgeving. GewoonIK zal de wijziging dan publiceren op haar website: www.meidenvangewoonik.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Graag wijst GewoonIK u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te 

richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt 

u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit 

Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Contactgegevens 
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met GewoonIK. 

Regioleider GewoonIK – Twente 
S-Kwadraat Imago Stylist Simone Tiehatten 
p/a Weegschaalstraat 36 
7521 CJ Enschede 
+ 31 (0)6-24650849 
 
GewoonIK is een initiatief van S-Kwadraat Imago Stylist Simone Tiehatten. 
 
De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-05-2019. 


