
Privacyverklaring 
 

La Beauté Recruitment is verplicht u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
Wat wij hiermee doen, en waarom, en hoe wij deze bewaren en beveiligen. Dat leest u in deze 
privacyverklaring. 

 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. 

Open deur, misschien, maar toch. Als u zich aanmeldt via ons contact formulier, gebruiken wij uw 
gegevens alleen om u te contacteren. Doen we zaken met elkaar, dan gebruiken wij uw gegevens om 
onze diensten aan u te kunnen leveren. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

U bezoekt onze website, vult het aanmeldveld op ons contact formulier in, of maakt gebruik van onze 
recruitment diensten. Daarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat zijn: voor- en achternaam, 
(bedrijfsnaam,) adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar u onze 
website bezoekt) en gegevens over uw activiteiten op onze website. 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig? 

Op zich allemaal heel logisch: we gebruiken deze gegevens om contact met u te maken en om onze 
diensten aan u te kunnen verlenen. Alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. 
Telefonisch gedeelde informatie leggen wij niet schriftelijk vast. De gegevens die u op onze website 
achterlaat, verwerken wij om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. 

Dit doen wij niet met uw gegevens 

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen.  

Delen wij u gegevens niet met derden? 

Delen wij u gegevens alleen aan anderen als dat wettelijk verplicht is of omdat het nodig is voor 
bijvoorbeeld, zoals dat heet, ‘redelijke bedrijfsuitoefening’.  

Bijv.:  

• met onze boekhouder, i.v.m. het facturen en adresgegevens kunnen inzien. 
• met de host van onze website, want die slaat de gegevens van het aanmeldformulier op. 
• met Google Analytics, voor de analyse van bezoekersgegevens van mijn website. 

Wat gebeurt er terwijl u op mijn website bent? 

Als u op onze website komt, worden er technische en functionele cookies* gebruikt om ervoor te 
zorgen dat onze website goed werkt. Ook voor u als bezoeker. Daarnaast houdt Google Analytics 
algemene bezoekgegevens bij, waaronder uw IP-adres. 

 

*Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt 
opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je 
afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een 
melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder 
goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. 
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Over Google Analytics 

Met Google Analytics kunnen wij u bezoek- en klikgedrag op onze website analyseren. Die informatie 
slaat Google op, op zijn servers in de Verenigde Staten en verwerkt het in rapporten over hoe de 
website functioneert. Op de websites van Google en Google Analytics vind u hun privacy beleid met 
meer informatie. 

Verder goed om te weten: het unieke klantgedeelte van het IP-adres is geanonimiseerd, ‘gegevens 
delen’ is uitgezet, en wij gebruiken geen andere Google-diensten met Google Analytics. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als ze (Google dus) hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen 
invloed op. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang wij u diensten verlenen. Heeft u geen dienstverlening met La 
Beauté Recruitment worden die gegevens automatisch na 6 maanden verwijderd. Verder: de 
gegevens van bestaande klanten bewaren wij ik niet langer dan twee jaar na de dienstverlening. De 
gegevens van potentiële klanten die offertes hebben ontvangen, bewaren wij maximaal twee jaar na 
het eerste contact, als we niet met elkaar gaan werken. Alleen onze administratie, inclusief facturen 
met uw adresgegevens erop, moeten wij, zoals elke ondernemer, zeven jaar bewaren. 

 

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inzien of laten deleten? 

U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken, en u heeft daar spijt van, 
dan kan u die toestemming gewoon intrekken. Als dit gaat om uw inschrijving voor een vacature, 
kunt u een e-mail sturen naar info@labeaute-recruitment.nl of bel naar 06-55104153 en wij regelen 
dit voor u. Wij doen dit binnen twee werkdagen. Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens of een klacht willen indienen, kan dat bij de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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