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AVG kennisgeving van Pedicure Duiven West 

Pedicure Duiven West waardeert uw privacy enorm en is het belangrijk dat u begrijpt hoe ik 

om ga met uw gegeven. Daarom wil ik u graag informeren over mijn Privacy statement.  

 

Telefoonnummer 

Uw telefoonnummer gebruik ik om contact met u op te nemen over een afspraak of om met 

u in contact te komen over zaken die hier aan gerelateerd zijn. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Pedicure duiven West voor interne & administratieve 

doeleinden 

Om uw overeenkomst met die je met ons aangaat uit te voeren, hebben ik de volgende 

gegevens van u nodig.( Deze gegevens worden bewaard op mijn eigen beveiligde systeem en 

zullen bewaard worden gedurende de aan mijn opgelegde verplichtingen vanuit financieel 

en belastingtechnisch opzicht). 

 

Naam en adresgegevens 

Uw naam wordt opgeslagen omdat ik u liever  niet aanspreek met u cliëntnummer. 

Uw adres en woonplaats heb ik onder meer nodig voor het opstellen van facturen en 

kwitanties. 

 

E-Mailadres 

Uw-adres wordt allen gebruikt om de facturen of kwitantie via mail te versturen. 

 

Telefoonnummer 

Uw telefoonnummer gebruikt Pedicure Duiven West om contact met u op te nemen over 

een afspraak of om met je in contact te komen gerelateerd zijn aan huidige of toekomstige 

afspraken. 

 

Betaalgegevens 

Wij hebben alleen toegang tot betaalgegevens via onze externe partijen pinbetalingen. Deze 

partijen zijn verantwoordelijk voor het ordelijk verwerken van uw gegevens. 
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Gebruik van de diensten 

Wanneer u een afspraak maakt voor een van mijn diensten vragen wij u om 

persoonsgegevens (naam en telefoonnummer) te verstrekken. 

Gebruik van de diensten 

Wanneer u een afspraak maakt voor een van mijn dienstenvragen wij u om 

persoonsgegevens(naam en telefoonnummer) te verstrekken Deze gegevens worden 

gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen pc 

van mij. Wij zullen deze gegevens volgens het AVG beschermd bewaren. 

 

Doeleinden 

OL verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 

hebben verkregen. 

 

Derden 

Deinformatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van andere zorgverleners 

(mits u hiervoor toestemming heeft gegeven)welke wij gebruiken ten behoeve van onze 

gegevens. Deze gegevens zullen niet verder verspreid worden Ik ben verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of u zelf uit mijn systeem wilt laten verwijderen, kunt u 

contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

 

Contactgegevens 

Pedicure Duiven West 

Steenstraat 45 

6921LB Duiven 

Tel: 0316265631 

Email:info@pedicureduivenwest.nl 

 


