Privacyverklaring Pedicure Praktijk Monique Schipper
Pedicure Praktijk Monique Schipper hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. ln deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie
geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga dus zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Monique Schipper houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in íeder gevaÍ:
-

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;

-

Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor het
Verwerken van uw persoonsgegevens;

-

Technische en organisatorische passende maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-

ten alle tijden zal ik uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren en
u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien,
te laten corrigeren of verwijderen;

Als Pedicure Praktijk Monique Schipper ben ik verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. lndien u na het doornemen van ons Privacyverklaring , of in
algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens welke ik verwerk:
Om u op uw verzoek de juiste zorg te verlenen , heb ik een aantal gegevens van u
nodig. Deze gegevens hebben op de volgende zaken betrekking : naam, adresgegevens,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, huisarts, zorgverzekeraar en
gezondheidssituatie.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Ik verzamel geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij hier
expliciet toestemming voor door ouders en/of voogd is gegeven.
Met welk doel verwerk ik uw persoonsgegevens:
Om u de juiste zorg te kunnen verlenen en om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het in
het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te
verrichten voor zover zij deze gegevens echt nodig hebben.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling en
verstrek ik een behandelverslag aan podotherapeut/huisarts indien dit nodig is, of om
te voldoen aan mijn wettelijke verplichting.
Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om:
Met de gegevens welke ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om.
Ik heb zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen
dat onbevoegde kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Hoe lang bewaar ik uw gegevens:
Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Rechten omtrent je gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik
van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) .
Website /elektronische communicatie:
Als u mij een email stuurt, dan worden de gegevens welke u mij toestuurt bewaard
zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling hiervan.
Voor het plaatsen van foto’s op onze website wordt expliciet toestemming gevraagd aan
betrokken personen.

Cookies:
Op mijn website maak ik geen gebruik van Cookies.
Heeft u vragen of klachten:
Mocht u vragen hebben over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga, aarzel
dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal uw vragen zo goed mogelijk
beantwoorden. Mocht u hierna toch van mening zijn dat ik niet zorgvuldig genoeg met
uw gegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit
Persoonsgegevens : www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact gegevens:
Pedicure Praktijk Monique Schipper
Houtkoperstraat 20
3231 BS Brielle
Telefoon: 0181-315704 of 0614306941
Email: info@pedicurebrielle.nl
Website: www.pedicurebrielle.nl

