Algemene Vordering Gegevens bescherming (AVG)
Vooraf gaande aan een behandeling in de praktijk van Pure Silver vraag ik u om de volgende
gegevens:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.
Deze gegevens gebruik ik om aantekeningen te maken t.a.v. uw voetverzorging, bij te houden
de frequentie van u bezoek en ik heb deze gegevens in een software programma staan welke
automatisch de boekhouding organiseert.
Naast de basis gegevens zijn er aanvullende gegevens die van belang kunnen zijn bij een
behandeling, te weten hulpmiddelen die u gebruikt, zoals steunkousen, steunzolen en
sommige medicatie is van belang voornamelijk voor uw eigen veiligheid.
Indien u een contra indicatie heeft, d.w.z. u hebt reuma, diabetes of andere aandoeningen die
van belang zijn te weten tijdens een behandeling, worden deze in de gegevens verwerkt.
U ontvangt zo nodig een brief vanuit Pure Silver indien er belangrijke dingen te vermelden
zijn zoals een lange periode van afwezigheid, prijsverhogingen, e.d.. Dit zal niet meer dan 2
maal per jaar zijn.
Alle gegevens worden ingevoerd via mijn laptop, welke een schermbeveiliging heeft met
wachtwoord, in een software programma Podofile, welke ook een wachtwoord heeft.
Mijn laptop is beveiligd met Norton, complete pakket.
Ieder jaar sluit ik het software programma Podofile af met een backup op een USB stick, deze
is beveiligd met een wachtwoord.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien er door u aangegeven wordt dat er een
uitwisseling mag zijn t.a.v. gegevens en/of beeldmateriaal, wordt dit aan u persoonlijk
gevraagd. Ten alle tijden mag u uw toestemming hiervoor weer intrekken. Er zal hiervan een
aantekening gemaakt worden bij uw gegevens.
De gegevens blijven actief in Podofile staan, indien u langer dan 1 jaar niet voor een
behandeling bent geweest, gaan u gegevens binnen Podofile in het archief, deze gegevens zijn
dan niet direct meer beschikbaar. De ervaring leert dat er na geruime tijd nog weleens klanten
terugkomen voor een behandeling, indien u 10 jaar niet meer langs bent geweest worden u
gegevens definitief verwijderd uit het systeem.
Ten behoeve van de belastingdienst wordt er een print gemaakt van de rekeningen/betaal
verkeer. In deze gegevens is alleen u achternaam verwerkt, de datum van de behandeling en
hetgeen u betaald heeft.
U heeft als klant recht op inzage op de gegevens, graag van de voren aangeven of u dit op
papier wilt aanschouwen of via de laptop.
Indien u zich aanmeld via andere media zoals mijn website, facebook, whats app, ben ik niet
verantwoordelijk voor de verwerking hiervan, desalniettemin zal er zorgvuldig met u
gegevens worden omgegaan die mij bereiken en niet worden verstrekt aan derden.
Ede, laatst bijgewerkt 3 maart 2019

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Pure Silver het AVG-programma geheel of gedeeltelijk
heeft doorlopen. Pure Silver verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Pure Silver heeft doorlopen om te voldoen aan
de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van
toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de
situatie.
Pure Silver begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Pure Silver
kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet
te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Pure Silver zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 3-3-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

