
 
 
 

                                                 Privacyverklaring 
 
 
 

 
 
 
Handsome Bodycare,  
Gevestigd aan De Fluit 22, 1398 CA, Muiden,  
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Handsome Bodycare 
De Fluit 22 
1398 CA 
Muiden  
0294 264461 
 
Jo-an ter Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Handsome Bodycare zij is te 
bereiken via salon@handsomebodycare.nl 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk 
Handsome Bodycare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar 
diensten. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 
Bij cosmetische klanten: 

• Voor- en achternaam 
• Telefoonnummer 

Bij medische klanten tbv de factuur: 
• Voor- en achternaam 
• Telefoonnummer 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Verzekeringsnummer 
• Diabetisch type incl. Sim classificatie 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 
Handsome Bodycare vraagt niet meer gegevens dan nodig zijn voor een veilige behandeling. 
Het betreft hier: diabetisch incl. type, bloedverdunners, bloedziekte alleen ja of nee. 
Gevoeligheid voor ontstekingen of stoffen/producten. Overige medische details die vrijwillig 
door u ter sprake komen worden niet genoteerd.  



Uw toestemming voor alle persoonsgegevens 
Bij uw eerste bezoek vullen wij samen het AVG Toestemmingsformulier in. Dit formulier 
dient u te ondertekenen. Tevens ontvangt u een kopie van uw toestemming. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken 
Handsome Bodycare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• U te kunnen bellen indien dit nodig is om een afspraak te wijzigen of te annuleren 
• U een volledig ingevulde factuur te geven voor uw declaratie bij uw verzekeraar 

 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 
Handsome Bodycare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Persoonsgegevens worden door Handsome Bodycare niet met derden gedeeld. Evt. gestelde 
diagnose wordt schriftelijk aan u overhandigd zodat u deze zelf en vrijwillig kunt delen met 
andere disciplines bv huisarts, podotherapeut etc. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Handsome Bodycare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld de eigenaar van Handsome Bodycare) tussen zit.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Handsome Bodycare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
Handsome Bodycare verzameld geen gegevens over websitebezoekers of social media 
bezoekers. 
Handsome Bodycare verzendt geen mailings via email of welke andere digitale weg. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Handsome Bodycare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u 
bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon/organisatie, te sturen. 
 
U kunt een afspraak maken om langs te komen tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Hoe persoonsgegevens worden beveiligd 
Handsome Bodycare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 



beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via 
salon@handsomebodycare.nl  
 
Handsome Bodycare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
 


