
Privacyverklaring. 

 
Passie voor Voeten| Hanny Huijbers Pedicure is verantwoordelijk voor de verwerking van 

de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Passie voor Voeten | Hanny Huijbers Pedicure 

Wegastraat 31 5632 GK Eindhoven 

+31(0)6 83 01 04 61 

www.passievoorvoeten.nl 

pedicure@passievoorvoeten.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, en zo nodig emailadres. 

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken: 

Medische gegevens: worden door u zelf aan ons verstrekt.  

 

Met welk doel verwerken wij (bijzondere) persoonsgegevens: 

• Voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van de voeten.  

• Voor contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, 

(wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure. Dit 

gebeurt uitsluitend met toestemming van u. 

• Om u te kunnen bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is. 

• Zo nodig voor de verzending van de facturering. 

• Voor de wettelijk verplichte administratie. 

 

Rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt 
indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of 
een ander, door u genoemde organisatie, te versturen. We reageren zo snel mogelijk, maar 
binnen vier weken op uw verzoek.  

 

Hoelang bewaren we de persoonlijke gegevens: 

Passie voor Voeten| Hanny Huijbers Pedicure bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 
strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren. Indien u geen gebruik meer maakt van de 
diensten van Passie voor Voeten| Hanny Huijbers Pedicure zullen de persoonsgegevens zo 

http://www.passievoorvoeten.nl/
mailto:pedicure@passievoorvoeten.nl


spoedig mogelijk worden vernietigd, maar binnen vier weken. De financiële administratie 
wordt ingevolge de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. 

 

Veiligheidsbeleid: 

Passie voor Voeten| Hanny Huijbers Pedicure gaat veilig, vertrouwelijk en zorgvuldig met 
persoonsgegevens om. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, en 
onbevoegde toegang tegen te gaan. Alleen daartoe bevoegde personen kunnen 
persoonsgegevens inzien. Informatie op papier wordt bewaard in een afgesloten ruimte. 
Digitale verwerking wordt beveiligd. We gebruiken geen cookies. 

 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een eventuele klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 


