Privacyverklaring
Hondenschool Hondenmaatje verwerkt persoonsgegevens en is daarvoor verantwoordelijk.
Met deze privacyverklaring proberen wij u hierover zo duidelijk mogelijk te informeren.
Contactgegevens Prinsesseweg 17, 7958 RS Koekange, 06 13 11 09 06, info@hondenmaatje.nl
Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens
verwerken; contactformulieren ten behoeve van administratie en vragenlijsten voor optimale
dienstverlening. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
• Voor en achternaam
• Adres
• Email
• Telefoonnummer
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Ten behoeve van de administratie en voor een optimale dienstverlening.
Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
Hondenschool Hondenmaatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De gegevens worden uitsluitend bewaard op een computer waarop alleen wij kunnen inloggen. Als u
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@hondenmaatje.nl
Gegevensdeling met derden
Wij zullen (persoons)gegevens niet delen met derden, anders dan in het geval van specifiek daarop
gerichte wettelijke verplichtingen. Indien het noodzakelijk is voor de begeleiding, coaching of training
om de gegevens te delen met derden zoals gedragstherapeuten/ dierenarts of andere
dierspecialisten word jij daarvan op de hoogte gesteld. Dit gebeurt alleen in overleg met jou. Mocht
je overtuigd zijn dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens gedeeld zijn, neem dan contact
op via info@hondenmaatje.nl
Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is, of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen.
Rechten van betrokkenen
De AVG geeft betrokkenen een aantal privacyrechten, dat zijn:
• recht op informatie;
• recht op inzage;
• recht op rectificatie en aanvulling;
• het recht om vergeten te worden;
• recht op beperking van de verwerking;
• recht op dataportabiliteit;

• recht van bezwaar;
• recht met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming;
• het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens?
Neem dan contact op via info@hondenmaatje.nl. Voor uitgebreidere informatie over de AVG
verwijzen wij graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen privacybeleid
Hondenschool Hondenmaatje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op maart 2021.
Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt
- Om in contact met je te komen via mail of telefonisch
- Om je te informeren over veranderingen van onze diensten
- Voor het versturen van een eventuele nieuwsbrief
- Wanneer dat wettelijk verplicht is
- Voor het afhandelen van betalingen Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

