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ViaVoet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan 
met uw persoonsgegevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met 
uw persoonsgegevens. ViaVoet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit 
brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in 
dit Privacy policy; 

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

- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

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

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ik u hierop 
wil wijzen en deze zal respecteren. 

 

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder: 
- via de mail 
- via telefonisch contact 
- via het contactformulier op de website 
- via mondelinge toestemming 
 
 
In het algemeen verwerk ik uw gegevens ten behoeve van:  

- Het op correcte wijze uitvoeren van mijn taak 
- Communicatie over deze opdracht 
- Administratieve doeleinden 

 
 



Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ViaVoet de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 
- Naam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Huisarts 
- In overleg met u, uw medische achtergrond. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn; lichamelijke klachten, medicatiegebruik, allergieën, 
medische geschiedenis. 
 
Uw persoonsgegevens wordt door ViaVoet opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de samenwerking 
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
   
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan mij geef kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
Zo maak ik indien gewenst, met uw medewerking, gebruik van een derde partij m.b.t. 
uw optimale (voet)zorg. Ik kan medewerking vragen aan: 

- Uw podotherapeut 
- Uw huisarts 
- Uw diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner. 

 
Voor de omzet en inkomstenbelasting maak ik gebruik van een boekhouder van 
Cijfermeester. Deze controleert mijn boekhouding en doet de inkomstenbelasting 
verzorgen. Ook Cijfermeester heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en bewaart uw 
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 
 
Beveiliging 
ViaVoet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft 
ViaVoet bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; 
- Ik test regelmatig de maatregelen 
- Persoonsgegevens wordt achter minimaal twee sloten bewaard. 
. 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke ik 
van u ontvangen hebt. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door 
mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Dit gebeurt bijvoorbeeld als ik in overleg met u de factuur of een betaalverzoek 
aan familie, boekhouder, waarnemer, voogd enz. verstuur.  
U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 
vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u 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. 



 
 
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft 
neem dan alstublieft contact met mij op. 
 
Contactgegevens: 
ViaVoet Pedicurepraktijk 
Sylvia Bol 
Geerbos 12  
2676 BR Maasdijk 
06-43133419 
viavoet@kabelfoon.net 
www.viavoet.nl  
 
 
 

 

 


