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Stichting Hondenschool Zoetermeer
St Hondenschool Zoetermeer privacy beleid is voorafgaand
aan 25 mei 2018 geüpdatet om aan de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.
Om u van dienst te zijn, is de st Hondenschool Zoetermeer, hierna te noemen HSZ verplicht
om toestemming aan u te vragen voor alle vernieuwingen en/of aanpassingen.
Als we geen toestemming van u krijgen om uw gegevens te verwerken volgens de richtlijnen
van onze Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid, kunnen we u niet langer met onze
diensten helpen.
Verzamelen van uw informatie door HSZ
• Wanneer u zich bij onze hondenschool aanmeld, noteren wij van uzelf: naam,
emailadres en (mobiel) telefoon. Verder verzamelen we de volgende gegevens van
uw dier: naam, geslacht, geboortedatum, ras, teef/reu.
• Wij gebruiken deze gegevens nooit voor onderzoek, enquêtes of
marketingdoeleinden. Het is puur voor eigengebruik.
• Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de nieuwe
wetgeving, vragen we van u als eigenaar eenmalig uw legitimatie bij de eerste les na
aanmelding.
• Wanneer u gebruik maakt van onze incasso, vragen wij uw bankrekeningnummer.
Deze blijft alleen bij ons in de administratie.
Het gebruiken van informatie over u
• Wij gebruiken boven genoemde gegevens over u om onze diensten goed uit te
kunnen voeren en te verbeteren.
• We gebruiken boven genoemde gegevens over u en uw hond om met u te
communiceren over activiteiten en updates van onze diensten.
• We gebruiken uw gegevens om onze rechten te beschermen en het voorkomen van
achterstallige betalingen.
Toegang tot uw persoonlijke gegevens
• We delen verder geen gegevens van u met derden.
Data Security, beveiliging van uw gegevens
• Wij bewaren uw gegevens op een zakelijke computer die niet gebruikt wordt door
derde.
• We zorgen voor een beveiliging op uw gegevens. We nemen verschillende
maatregelen op verrichtingen om uw gegevens te beschermen tegen verlies,
diefstal, misbruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
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Gegevensbescherming van u, de eigenaar
HSZ is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de eigenaar en hond, welke
zijn verwerkt en opgeslagen in ons systeem.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Bewaring van de van u opgeslagen gegevens
Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over u te bewaren gedurende een
bepaalde periode. Alle inschrijfstroken worden na het einde van elk seizoen vernietigd.
Links naar andere websites
Als u zelf toegang verleend tot links op onze website naar websites van derden die geen
eigendom zijn van de HSZ, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid
hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy
beleid van derden.
Uw privacy keuzes
• U kunt ons altijd contacten als u niet eens bent met een van onze verrichtingen zoals
het verzamelen, opslaan of het delen van onze diensten. Wij zullen uw aanpassing
binnen 7 dagen na de datum waarop u ons bericht heeft verwerken.
• Indien u niet gewenst bent van fotografie voor onze Facebook en website kunt u dit
aangeven bij opmerkingen op de inschrijving.

