Privacy verklaring
Paardensportcentrum Stegeman hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy
verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens welke je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van
een les, pension of opfokovereenkomst of bij het inschrijven van een wedstrijd.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Gegevensverzameling bij opfok-, pension- en lesovereenkomsten:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankrekeningnummer
Gegevensverzameling bij het inschrijven voor wedstrijden en andere evenementen:
- Voor- en achternaam
- KNHS Lidmaatschap en combinatienummer
- Vereniging
Doeleinden
Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren van een overeenkomst.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het plannen van een paardrijles.
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Het opstellen en publiceren van een startlijst of uitslag van een wedstrijd.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Publicatie startlijsten en uitslagen
Om deelnemers van wedstrijden op de hoogte te brengen van starttijden en uitslagen maken wij gebruik van
openbare startlijsten en uitslagen welke wij publiceren op internet. Wil je liever niet dat je gegevens worden
gepubliceerd op internet dan kun je dit aangeven bij de inschrijving of door contact met ons op te nemen.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
- Bij een getekende overeenkomst bewaren we de gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- Bij een wedstrijddeelname bewaren wij de aanmeldingsgegevens, protocollen en onderlinge communicatie
maximaal 2 jaar met uitzondering van de startlijsten en uitslagen welke worden gepubliceerd op internet.
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Privacy verklaring
Delen van persoonsgegevens
Paardensportcentrum Stegeman verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paardensportcentrum Stegeman
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken gegevens aan derden voor de volgende doeleinden:
-

Aan de KNHS voor het KNHS lidmaatschap en het verwerken van wedstrijduitslagen.
Voor het verzorgen van de financiële administratie.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Op onze website maken wij alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ze worden
gebruikt om onze website te optimaliseren
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van technische- en organisatorische beveiliging om de bescherming van uw persoonlijke
gegevens te waarborgen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit
document. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of één van onze
medewerkers. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een verzoek.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact
met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Paardensportcentrum Stegeman
Bovenweg 20
8397GA De Blesse
Tel: 0561-441052 / 06-51344370
E-Mail: info@vanveulentotpaard.nl
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