
   
 

 

Privacy statement Hairtec Haarkliniek   

 
Privacy van u als bezoeker van onze website 
Hairtec neemt uw privacy heel serieus en doen daarom alles wat in onze macht ligt om deze te 
beschermen. Wij respecteren daarmee de privacy van al onze cliënten en gebruikers van de website 
www.hairtec.nl en borgen dat uw persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, e-mail, etc.) die 
door u is bekend is gesteld op vertrouwelijke en zorgvuldige manier wordt behandeld.  
 
De gegevens die wij opslaan is om de dienstverlening op de website zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De gegevens die worden verzamelde worden gebruikt voor de volgende randvoorwaarden: 
- Het kunnen leveren van informatie en het  beantwoorden van uw vragen; 
- Optimalisering van de website door middel van algemeen statistisch onderzoek (aantal IP-adres 

bezoekers per pagina) teneinde de communicatie over onze producten en diensten te 
verbeteren; 

- Het kunnen beveiligen van onze website tegen (DDOS) cyberaanvallen.  
 
Bewaartermijn gegevens 
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn 
ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. 
 
In geen geval wordt de opgeslagen informatie van uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld of 
verkocht.  
 
Website beheer 
Wij gebruiken een website beheerder die ons onderhoud uitvoert. Hairtec geeft de beheerder 
uitsluitend toegang tot online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van hun diensten. De website beheerder heeft een geheimhoudingsverklaring 
ondertekend waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
 
Social media 
De door ons gebruikte social media kanalen (zoals Facebook; Instagram en TikTok) kan bereikt 
worden door de pictogrammen op onze website en is bedoeld om Hairtec te promoten of relevante 
informatie te delen. Deze pictogrammen worden gelinkt met een code die is aangemaakt door het 
desbetreffende social media portaal.  
 
Deze code plaatst onder meer een cookie. Indien u een van de pictogrammen gebruikt, dan kunt u op 
het desbetreffende medium bekijken wat hun privacy statement inhoudt. 
 
 
Waarom worden zogenaamde cookies geplaatst? 
Op onze website kunnen cookies worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat bij uw eerste 
bezoek aan onze website wordt opgeslagen door de browser van uw eigen computer of smart 
device. Daarmee worden uw voorkeuren opgeslagen voor een volgend bezoek en dient alleen een 
soepel gebruik van onze website. 
 
Aanpassen privacy statement  
Wij behouden ons het recht ons privacy statement aan te passen.  


