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Privacy Policy  
 
Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt  hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze Privacy P
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Za
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.   
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doe
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens 
Policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregel
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecter
 
 
Als Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy 
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op t
contact opnemen per e-mail via 
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Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt  hecht veel waarde aan de bescherming van 
soonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt houdt zich 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

ngt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doe
eze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Als Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy 
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen

mail via info@pedicurepraktijkbiancavanderzandt.nl
 

Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt  hecht veel waarde aan de bescherming van 
heldere en transparante informatie 

er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
ndt houdt zich aan de 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn beschreven in dit Privacy 

tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

en hebben genomen. 
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

Als Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy of 

e nemen, dan kunt u 
info@pedicurepraktijkbiancavanderzandt.nl 
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Verwerking van persoonsgegevens van k
Persoonsgegevens van klanten
Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt verwerkt 
doelstelling(en): 
 

- (Financiële) administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam; 
- Voorletter(s);  
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Geslacht;  
- Adres;  
- Postcode; 
- Woonplaats; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Medische gegevens.  

 
 
Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de
voor minimaal 7 jaar. 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 
(artikel 5.7, Beroepscode (Medisch) Pedicure)
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rking van persoonsgegevens van klanten en cliënten  
Persoonsgegevens van klanten en cliënten  worden door  
Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt verwerkt ten behoeve van de volgende 

dministratieve doeleinden; 
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie 
 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor minimaal 
(artikel 5.7, Beroepscode (Medisch) Pedicure).   

ten behoeve van de volgende 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

financiële administratie 

voor minimaal 15 jaar  
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Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn 
Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 
vereist. 
 
 
Website (cookie disclaimer) 
Onze website bevat inhoud en functies 
Statistieken. Hierdoor worden er mogel
persoonlijke voorkeuren registreren.
 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan deze website op bijvoorbeeld 
uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
 
Wij gebruiken systeem cookies om de website naar behoren te laten 
Tevens worden statistieken cookies
Analytics, om de website optimaal te kunnen beheren en voor het analyseren van 
websitebezoeken. Hiervoor verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google. 
 
Op dit moment gebruiken wij geen Facebook, 
 
 
Contactgegevens 

Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt

De Kampen 146 

7943 HS  MEPPEL 

Telefoon: 06 - 21 40 75 33 

E-mail: info@pedicurepraktijkbiancavanderzandt.nl

www.pedicurepraktijkbiancavanderzandt.nl
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Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 

Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt bewaart persoonsgegevens niet langer da
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

 
website bevat inhoud en functies van andere websites zoals Filmpjes, Social media en 

Statistieken. Hierdoor worden er mogelijk cookies aangemaakt op uw computer die 
persoonlijke voorkeuren registreren. 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan deze website op bijvoorbeeld 
uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.  

Wij gebruiken systeem cookies om de website naar behoren te laten functioneren
Tevens worden statistieken cookies gebruikt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Google 
Analytics, om de website optimaal te kunnen beheren en voor het analyseren van 

Hiervoor verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google. 

Op dit moment gebruiken wij geen Facebook, Youtube en andere Social media links.

Medisch Pedicure Praktijk Bianca van der Zandt 
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(personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

van andere websites zoals Filmpjes, Social media en 
aangemaakt op uw computer die 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. 

cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan deze website op bijvoorbeeld 

functioneren.  
gebruikt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Google 

Analytics, om de website optimaal te kunnen beheren en voor het analyseren van 
Hiervoor verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.  

Youtube en andere Social media links.  
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