
Privacy beleid Happinesz.nl Voet- en Huidverzorging Brunssum 

 

Happinesz.nl Voet- en Huidverzorging Brunssum is een bedrijf waar u voor voetzorg en 

schoonheidsbehandelingen terecht kunt. 

Om op een verantwoorde manier te kunnen werken slaan wij 

persoonsgegevens op. Met deze gegevens moeten zorgvuldig omgegaan 

worden en dus zorgvuldig worden verwerkt. 

 

• Alleen die gegevens opslaan die voor ons noodzakelijk zijn om te kunnen 

voldoen aan geleverde diensten. 

• Wanneer wij gegevens moeten verwerken wij dit alleen met u 

toestemming doen. 

• De gegevens NIET gedeeld worden met derden tenzij dit nodig is voor 

het uitvoeren van onze diensten. Met uitzondering van de wettelijke 

regelgeving betreft het bewaren van de zakelijke administratie 

gedurende een periode van 7 jaar. 

• Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of laten 

verwijderen kunt u dit aangeven tijdens u bezoek bij Happinesz Voet- en 

Huidverzorging Brunssum. 

 

 

Welke gegevens worden er verwerkt? 

• Geslacht 

• Voor- en achternaam 

• Adres 

• Geboortedatum 

• BSN 

• Email 

• Telefoonnummer 

• Medicijngebruik (bloedverdunners,medicatie hart,schildklier…..) 

 

Website 

Onze website verzamelt gegevens die conform de Europese wetgeving 

worden opgeslagen en verwerkt. Bij het invullen van gegevens op de 

website gaat u akkoord met ons privacy beleid. 

 

Voor welke doelen worden de gegevens verwerkt? 



• Deze gegevens worden verwerkt om u te kunnen bellen indien nodig is om 

onze dienstverlening te kunnen voldoen  of te kunnen declareren wanneer 

u recht heeft op vergoeding. 

• Voor het afleveren van goederen en/of diensten. 

• Het afhandelen van u betaling. 

• U te kunnen informeren betreft wijzigingen van onze diensten en 

producten. 

•  

Hoe lang moeten de persoonsgegevens bewaard blijven? 

 

Happinesz.nl Voet- en Huidverzorging Brunssum bewaard de gegevens 

gedurende de periode dat u gebruikt maakt van onze diensten. 

Verder worden de gegevens bewaard volgends de wettelijke 

verplichting gedurende een periode van 7 jaar. 

 

Hoe worden uw gegevens beschermd? 

 

Happinesz.nl Voet- en Huidverzorging Brunssum neemt de 

bescherming van uw gegevens serieus. Wij zorgen voor passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, - 

veranderingen en openbaring tegen te gaan. 

 

Gegevens inzien 

 

U heeft het recht te allen tijden u gegevens in te zien en/of te laten 

verwijderen. Dit kan alleen persoonlijk zodat ik ook kan zien dat u de 

persoon in kwestie bent . 

 

• Het indienen van een klacht is mogelijk via de volgend link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 
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