
Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring legt Sancos skincare uit welke persoonsgegevens ze verzamelen en gebruiken en met welk 
doel. Sancos skincare raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 
Sancos skincare, gevestigd aan de Sliedrechtstraat 86a 3086 JN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Sancos skincare 
Contact persoon Sandra Hoogenboom 
Sliedrechtstraat 86a 
3086 JN Rotterdam 
010- 481 01 01 
info@sancos.nl 
 
 

Privacybeleid website www.sancos.nl 
De site van Sancos skincare is een site met alleen maar informatie. Hier worden geen persoonlijke gegevens 
gevraagd en opgeslagen.  
  
Cookies    
Sancos skincare koppelt geen cookies aan uw persoonsgegevens. De cookies worden gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn 
verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze 
website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 
 
 

Privacybeleid Sancos skincare praktijk 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Sancos skincare 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 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer  

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld in correspondentie via de mail en telefonisch 
 Met welk doel doen wij deze gegevens verwerken 

o U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
o Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder 

 
Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Sancos skincare verwerkt alleen bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die relevant zijn voor de behandeling 
die u wilt laten doen. 
Sancos skincare verwerkt de volgende bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens: 

• Gezondheid 

• Fitzpatrick classificatie / huidskleur 
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• Ben je onder de 16 jaar moet een van de ouders of voogd schriftelijk toestemming geven voor de 
behandeling 

 Met welk doel doen wij deze bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens verwerken 
 Deze gegevens zijn nodig om te beoordelen:  

Welke behandeling er het beste gedaan kan worden 
Of de behandeling wel of niet uitgevoerd kan of mag worden.  

▪ Absolute contra-indicatie: er mag absoluut geen behandeling uitgevoerd worden  
▪ Relatieve contra-indicatie: er mag wel onder bepaalde strikte voorwaarde / omstandigheden 

een behandeling uitgevoerd worden.  
▪ Schriftelijke toestemming personen onder de 16 jaar is wettelijk verplicht 

 
Foto`s 
Er worden foto’s gemaakt van het behandelgebied wat u laten behandelen. Dit heeft Sancos skincare nodig voor 
diagnostische doeleinde en om het verslag te verbeteren. Deze foto’s zullen niet gebruikt worden voor publicitaire 
doeleinden, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven aan Sancos skincare. 
 
Bewaren van uw persoonsgegevens 
Sancos skincare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende instellingen: 

• Intakeformulier, gezondheidsverklaring en informed consent (geïnformeerde toestemmingsverklaring); 7 
jaar voor de verzekering 

• Foto’s; 7 jaar voor de verzekering 

• Melissa programmasysteem voor de administratie en boekhouding; 7 jaar na uw laatste behandeling en / of 
product aankoop* 

• Papieren agenda; 7 jaar* 
*gegevens welke voor de belastingdienst van belang zijn zullen 7 jaar bewaard blijven om te voldoen aan wettelijke 
  verplichtingen. 
 
Beveiligen 
Sancos skincare neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijzigingen tegen te gaan. Zo zorgt Sancos skincare dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de 
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Intakeformulier, gezondheidsverklaring en informed consent (geïnformeerde toestemmingsverklaring) worden niet 
digitaal opgeslagen maar bewaart in een afgesloten kast. Zo zorgt Sancos skincare dat alleen noodzakelijke personen 
toegang hebben tot uw gegevens.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
telefonisch contact met ons op of via de info@sancos.nl.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, 1 tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 
 
De bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sancos skincare blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerking. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen 

• Aanvraag om nieuwsbrief en / of reclamefolder te laten verwijderen 
o Nieuwsbrief en / of reclame via de e-mail of facebook; u kunt zichzelf altijd via een link de 

nieuwsbrief afmelden 
o Nieuwsbrief en / of reclamefolder via de post; u kunt een e-mail sturen naar info@sancos.nl of even 

bellen naar 010-481 01 01 en doorgeven dat u geen post meer wilt ontvangen van Sancos skincare 

• Aanvraag om uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of te laten verwijderen 
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o U kan een verzoek indienen via de mail naar  info@sancos.nl  
o U kan telefonische contact opnemen met Sancos skincare 010-481 01 01 

 
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in het 
computerbestand naar u of een 1 ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit kan alleen via de mail 
info@sancos.nl of schriftelijk naar Sancos skincare Sliedrechtstraat 86a 3086 JN Rotterdam. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot versturen van uw persoonsgegevens door u is gedaan, vraagt Sancos 
skincare u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Autoriteit persoonsgegevens 
Natuurlijk helpt Sancos skincare u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Mocht u desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht 
om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
https://autoriteitpersoonsgegeens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Sancos skincare kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden 
gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 
 
Datum: 13-05-2018 
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