PRIVACYVERKLARING VAN HONDENSCHOOL KV ’t HOUTLAND vzw
Hondenschool KV ’t Houtland VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hondenschool KV ’t Houtland VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU
2016/679).
Dit brengt met zich mee dat wij:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
verklaring
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Hondenschool KV ‘t Houtland VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
Hondenschool KV ’t Houtland VZW
Halfuurdreef 121
8210 Veldegem
patje.van.daele@skynet.be
Tel: 050/27.59.49
Gsm: 0475/55.18.97

Aan wie is deze privacyverklaring gericht
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze lesgevers, huidige en vroegere leden,
deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en diensten.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Hondenschool KV ’t Houtland VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
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Deelname aan de activiteiten van Hondenschool KV ’t Houtland VZW (uitvoering
overeenkomst)
Contactname in geval van wijziging of annulatie van de lessen
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
(gerechtvaardigd belang)
Verzekering van de lesgevers (wettelijke verplichting)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
 Persoonlijke identiteitsgegevens zoals : naam, voornaam, adres, geboortedatum,…
 Contactgegevens zoals: telefoonnummer, e-mail adres
 Naam en polisnummer van uw familiale verzekering
 Kenmerken van uw hond: naam, ras, geboortedatum, geslacht, vaccinatieboekje
 Hoe u bij onze hondenschool terecht kwam
 Aanwezigheid in de les (op het formulier in het clubhuis)
 Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving. Dit voor het publiceren van gegevens van
bestuursleden en lesgevers op onze website.
• Het verzekeren van onze lesgevers. Verzekeringsmaatschappij A.G. - Verzekeringskantoor D & V BVBA - Oostende
• Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld
• Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden)
• KKUSH
• Externe opleiders of trainers
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Hondenschool KV ’t Houtland VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
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voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Hondenschool KV ’t Houtland VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden
dan maximaal 3 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen

•
•

We gebruiken een virusscanner en updaten deze tijdig, we gebruiken een firewall
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
Aan onze lesgevers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
Onze bestuursleden en lesgevers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan
wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden

•
•
•

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en correctie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die
niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden
ons wel het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen,
vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van
uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Hondenschool KV ’t Houtland VZW kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging
zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 juli 2018
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als je deze wilt raadplegen.
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