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Privacy Verklaring 
 
Pedicure Karin Visser, gevestigd aan de Alberdingk Thijmstraat 3  5251WN 
Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is 
weergegeven in deze privacy verklaring.  
In deze privacy verklaring informeer ik u over de wijze waarop ik als 
zorgverlener om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.  
Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens 
met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder 
nader toegelicht. Tevens informeer ik u over uw overige wettelijke privacy 
rechten. 
 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Pedicure Karin Visser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 
van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
 

o Voornaam 
o Tussenvoegsel 
o Achternaam 
o Geboortedatum 
o Adresgegevens 
o (Zakelijk) telefoonnummer 
o (Zakelijk) emailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk: 
Pedicure Karin Visser verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 

o Gezondheid 
o BSN 

 
 
 



Met welk doel verwerk ik uw gegevens? 
Pedicure Karin Visser verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: 

o Het afhandelen van de betaling 
o Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals 

bijvoorbeeld met uw huisarts of podotherapeut) vindt alleen nadat u 
hiervoor toestemming heeft gegeven plaats via een beveiligde 
verbinding 

o Declaratie van uw nota aan uw zorgverzekeraar; nadat u hiervoor 
toestemming heeft verleend, verstrek ik uw gegevens van de verrichte 
behandeling via een beveiligde verbinding aan uw podotherapeut  

o Versturen van afspraakherinneringen en facturen per email indien 
gewenst.  

o Maken en versturen van foto's van uw voeten om de genezing goed in de 
gaten te kunnen houden en/of voor overleg met podotherapeut en/of 
collega pedicure indien noodzakelijk en met uw toestemming. 

 
 

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?  
Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden door Pedicure Karin 
Visser opgeslagen en bewaard ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 
daarna 15 jaar. Reden: om goed met derden te kunnen communiceren, 
overleggen en betalingen af te kunnen handelen. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Pedicure Karin Visser verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicure Karin Visser blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Overige Privacyrechten  
o U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen 

van gegevens uit uw (cliënten)dossier. 
o  U heeft het recht om een aan mij gegeven toestemming te kunnen 

beperken, én weer te kunnen intrekken.  



o U heeft het recht op dataportabiliteit oftewel overdraagbaarheid van 
gegevens: dit wil zeggen dat u gegevens makkelijk kunt meenemen en 
doorgeven aan een andere organisatie. 

o U heeft het recht op het indienen van een klacht: mocht u een klacht 
hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u 
hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet 
uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Op welke wijze beveilig ik uw persoonsgegevens? 
Pedicure Karin Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen 
van misbruik, neem dan contact met mij op.  
 
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

o Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
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