PRIVACYVERKLARING

Privacy is een fundamenteel recht dat op dit moment in Nederland wordt gewaarborgd door de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Deze wet is vervangen op 25 mei 2018 door een nieuwe Europese verordening, de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), en zal vanaf deze datum gehandhaafd worden.
Je privacy is belangrijk voor ons en via deze privacyverklaring, welke van toepassing op is alle diensten van Marjan’s
Paardenschool, willen wij je helder en transparant informeren over onze werkwijze en hoe wij omgaan met
je persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt, of hebt gemaakt, van een van onze diensten. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit digitale en/of papieren formulieren
(overeenkomst):
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum (zoon of dochter)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- IBAN
- E-mailadres(sen)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
- Gezondheid
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 Het afwikkelen van je betalingen;
 Het versturen van onze digitale nieuwsbrief;
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 Je te kunnen WhatsAppen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren;
 Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en /of medisch geval;
 Het sturen van post.
Bewaartermijn
We bewaren noodzakelijke persoonlijke gegevens minimaal gedurende het lidmaatschap of bij een niet lid tot de
activiteit is afgerond. Bepaalde gegevens zijn verplicht om in de (financiële) administratie te bewaren gedurende de
wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
We delen alleen gegevens met externe partijen wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen of
wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen zullen we altijd eerst om uw toestemming vragen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Marjan’s Paardenschool gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via ons e-mailadres:
marjanspaardenschool@hotmail.com.
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Klacht over gebruik persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij je om hierover direct
contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijkerg vervelend. Je hebt altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Gevolgen niet verstrekken persoonlijke gegevens
Indien u geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken is het organisatorisch onmogelijk om bepaalde activiteiten voor
u of uw kind uit te voeren.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Uiteraard brengen wij u
hiervan op de hoogte.
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