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Wij willen u erop wijzen dat, conform de AVG die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is, 

inTans zonnestudio mogelijk ook uw persoonsgegevens in ons aansturingssysteem voor de 

zonnebanken heeft geregistreerd. 

Dit kan recent zijn gedaan maar ook enkele jaren geleden toen u klant bij inTans zonnestudio 

werd. Door middel van het invullen van het huidtypeanalyseformulier hebben wij uw 

persoonsgegevens verzameld en in ons systeem verwerkt. 

Met welke doel bewaren wij uw gegevens: 

In eerste instantie bewaren en gebruiken wij uw gegevens om uw zonnebankgedrag te 

registreren zodat wij u een correct advies kunnen geven. Hiertoe is inTans zonnestudio 

verplicht (mits u daar toestemming voor hebt gegeven). Handhaver op dit gebied is de 

Nederlandse voedsel en warenautoriteit (VWA).  

Daarnaast gebruiken wij u gegevens om: 

-U een gratis zonsessie te kunnen geven op uw verjaardag. 

-Uw zontegoed correct toe te wijzen. 

-U op de hoogte te brengen van onze activiteiten en acties.  

-U te bereiken indien uw iets bent vergeten in onze zonnestudio. 

Welke gegevens bewaren wij van u: 

Naam 

Adres 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Worden uw gegevens doorgegeven? 

Nee, uw gegevens worden bij inTans zonnestudio niet aan derden doorgegeven of verkocht. 

Uw gegevens worden alleen opgeslagen in het zonnestudio besturingsprogramma SunLync. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens: 



Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt ten alle tijden op verzoek uw 

gegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Bij het verzoek tot 

verwijdering zullen uw gevevens z.s.m. en uiterlijk binnen 1 maand, uit ons systeem worden 

verwijderd.  

Toestemming tot gebruik van uw gegevens: 

Bij uw eerste bezoek aan inTans zonnestudio wordt u gevraagd een digitaal huidtypeanalyse 

formulier in te vullen. Hierbij kunt u aangeven of u toestemming geeft om uw 

persoonsgegevens te bewaren in het besturingsprogramma van inTans zonnestudio of dat u 

op anonieme basis gebruik wenst te maken van de diensten van inTans zonnestudio.  

Wilt u op een later tijdstip de toestemming voor het gebruik van uw gegevens herzien is dit 

mogelijk. U kunt uw gegevens (gedeeltelijk) laten wijzigen of verwijderen. Dit zal z.s.m. en 

uiterlijk binnen 1 maand geschieden. 

Beveiliging van uw gegevens: 

Uw gegevens worden opgeslagen in het zonnestudio besturingsprogramma Sunlync welke is 

beveiligd met een inlogcode. Dit programma werkt op een computer die is voorzien van 

beveiligingssoftware. 

Klachten: 

Bent u het niet eens met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt en/of gebruikt 

kunt u een klacht indienen. U kunt zich in eerste instantie richten tot inTans zonnestudio 

waarbij het uiterste zal worden gedaan om tot een opslossing te komen. Indien dit 

ontoereikend is kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 


