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Persoonsgegevens & Privacy 
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Pedicure Enschede van alle gegevens, welke 

voor Pedicure Enschede relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Pedicure Enschede 

neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt 

de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen ‘Wet Bescherming 

Persoonsgegevens’. 

Pedicure Enschede zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend 

met instemming van de cliënt kan Pedicure Enschede behandelgegevens ter beschikking 

stellen aan huisarts of medisch specialist/podotherapeut. Eigen persoons- en 

behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door cliënt. 

U geeft toestemming voor het opnemen van N.A.W.T.E.-gegevens zoals naam, adres, 

woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres, noodzakelijk voor administratie 

en facturering. Het bespreken van uw voetproblemen met overige (medische) personen zoals 

artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega 

pedicure zal alleen plaatsvinden met toestemming van uzelf. 

U geeft alleen toestemming voor het opnemen van het BSN-nummer en verzekeringsgegevens 

voor eventuele declaraties met betrekking tot vergoeding van de behandeling via 

doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar. 

U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een digitale 

voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van uw 

voetproblemen. 

U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang 

zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik 

bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, 

behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc. 

Alle genoemde gegevens worden tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard en zullen na 

deze termijn worden verwijderd/vernietigd. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn 

van 7 jaar. 

U heeft te allen tijde het recht de hiervoor genoemde toestemmingen, om welke reden dan 

ook, in te trekken. Pedicure Enschede zal dit (intrekking) ook moeten melden aan derden die 

noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening. 

 


