Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van RV & PC ‘s-Gravenhof, gevestigd te Nootdorp,
Nieuwkoopseweg 2, 2631 PR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40409755.
RV & PC ‘s-Gravenhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u
heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan
gerust per e-mail aan: rv-sgravenhof@outlook.com / onderwerp: Privacy
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leden, sponsors,
vrijwilligers, leveranciers en andere opdrachtnemers (hierna te noemen: relaties)
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst (bv
lidmaatschap) met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze relaties als voor
partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u informatie te
kunnen toesturen en om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde
zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, om zaken te kunnen leveren of
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, om te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Doeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering van het KNHS lidmaatschap.
Organisatie van KNHS wedstrijden.
Organisatie van evenementen zoals clinics en workshops.
Om leden van RV & PC ‘s-Gravenhof via e-mail en/of social media te informeren over
door RV & PC ‘s-Gravenhof te organiseren evenementen en wedstrijden.
Om leden van RV & PC ‘s-Gravenhof via e-mail en/of social media uit te nodigen voor
ledenvergaderingen.
Financiële administratie.
Om vragen te beantwoorden via social media, e-mail of telefonisch.

Grondslag
De grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst.
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Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden verwerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail
IBAN
Relatienummer KNHS
Vereniging
Gegevens van het paard
Combinatienummer
Naam paard
Wedstrijdklasse
Behaalde scores
Plaatsing
Beeldmateriaal

Doorgifte aan derden
RV & PC ‘s-Gravenhof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen die in onze opdracht
werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe servers voor de opslag
van onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw
persoonsgegevens worden om die reden aan onze providers verstrekt. Ook maken wij
gebruik van Microsoft Office en een maildienst en de bijbehorende opslagmogelijkheden
voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing
dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze
dienst.
Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven
persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de
hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een
aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid
ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan
iedere mailing.
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Website
RV & PC ‘s-Gravenhof gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van RV & PC ‘s-Gravenhof. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. RV & PC ‘s-Gravenhof raadt u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming
van uw ouder, verzorger of voogd te overleggen.
Het kan voorkomen dat u op beeldmateriaal op onze website of social media staat. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie doen. U kunt een verzoek
indienen door een mail te sturen naar:
rv-sgravenhof@outlook.com
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden
ouders/voogd/verzorger dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming.
Beveiliging
RV & PC ‘s-Gravenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via rv-sgravenhof@outlook.com
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd maar u geen relatie bij ons geworden bent,
zullen wij uw gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij
informatie van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw
persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel
een relatie bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor
[3]

de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u
volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen
wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze
periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Wijziging van het privacyverklaring
RV & PC ‘s-Gravenhof past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te
houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal RV & PC ‘s-Gravenhof er alles aan doen u per email en via de website te informeren.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als
daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te
vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te
beperken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in
deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met
nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De
kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om
verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om
uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: rv-sgravenhof@outlook.com Ook
met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of RV & PC ‘s-Gravenhof
wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaand emailadres: rv-sgravenhof@outlook.com
Nootdorp, 1 januari 2019
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