Privacyverklaring Pedicurepraktijk Tongelre
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met
uw persoonsgevens. Pedicure Praktijk Tongelre houdt zich in alle gevallen aan weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
Ik noteer uw persoonsgegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u deze
verstrekt.
Ik noteer uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer. Deze zijn noodzakelijk om contact met u te leggen betreffende een
pedicureafspraak. Ook voor contacten met aanpalende zorg (zoals uw huisarts,
mantelzorger, verzorgende, podotherapeut, oncologisch team en voetenteam) zijn
deze gegevens nodig. Bij elk nieuw contact met de aanpalende zorg, vraag ik
opnieuw uw uitdrukkelijke toestemming.
Ik noteer uw voetklachten op een papieren klantenkaart voor het goed kunnen
uitvoeren van de behandeling/voetzorg. Ook worden deze klachten genoteerd voor
collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende
(huis)arts en/of andere (medische) disciplines. Ook hier geldt weer dat bij elk nieuw
contact met de aanpalende zorg, ik u opnieuw vraag om uw uitdrukkelijke
toestemming.
Ik leg uw medische gegevens vast die van groot belang zijn voor de voetbehandeling
zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, het hebben van diabetes, vorm van
reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie),
medicijngebruik etc.
Het nemen en vastleggen van foto’s van voetproblemen is soms nodig om de
vooruitgang van de behandeling te controleren. Ook voor collegiaal overleg en/of
doorverwijzing naar andere medische disciplines kunnen deze foto’s gebruikt
worden. Ook hier geldt weer dat bij elk nieuw contact met de aanpalende zorg, ik u
opnieuw vraag om uw uitdrukkelijke toestemming.
In geval van DM klanten welke in de ketenzorg vallen:
Communicatie tussen mij en uw podotherapeut gaat via ProVoetzorg, hier noteer ik
de vooruitgang van de voetverzorging en vul dit evt. aan met fotomateriaal.
ProVoetzorg is een beveiligde internet omgeving
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan derden zonder dat ik daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heb. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bent u niet meer gesteld op
mijn dienstverlening, dan verwijder ik uw gegevens aan het eind van het volgende
kwartaal.
U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van de
persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. U heeft te allen tijde het recht uw
toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Ik zal dat dan ook melden
aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de voetverzorging
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met mij via 06-25550265
Deze verklaring is opgesteld door Astrid Thijs en geldig vanaf 25 mei 2018.

