PRIVACY VERKLARING De JachtDrent
De JachtDrent
De JachtDrent geeft jachthondentraining voor Drentsche Patrijshonden. Bij voorkeur stromen de
honden in vanaf pup.
De nadruk in de trainingen ligt op (zelf)vertrouwen van baas en hond.

Informeren verwerking persoonsgegevens
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar we de gegevens opslaan en
voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met
betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens verzamelen
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De JachtDrent. Deze worden
hieronder toegelicht.
•

•
•

•
•

•

Digitaal informatie en facturen versturen – Informatie omtrent de trainingen en andere
activiteiten en de facturen voor het cursusgeld, worden digitaal verstuurd, hiervoor gebruiken
we het e-mailadres.
Nieuwsbrief – maximaal 4x per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, met algemeen nieuws over
De JachtDrent. Uw mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief aan u toe te sturen.
Contact opnemen – U kunt via het contactformulier op de website ons vragen contact op te
nemen met u. Hiervoor verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden
alleen gebruikt om contact met u op te nemen.
Uw resultaten op de wedstrijden van ORWEJA worden weergegeven op de website van De
JachtDrent. Hier vermelden wij uw naam en de naam van de hond.
Gezondheidsgegevens – Wij vragen u bij inschrijving om aan te geven of u
gezondheidsbeperkingen heeft die van invloed zijn op het voorjagen van uw hond. Deze
gegevens worden opgeslagen in een bestand dat met een wachtwoord beveiligd is.
Analytics - De website van De JachtDrent verzamelt uw gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet
gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw
website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.
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Ontvangers van uw gegevens
•

•

De website van De JachtDrent wordt gehost bij Yourhosting. Als u contact opneemt via het
formulier op de website of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers
van Yourhosting. Yourhosting voldoet aan de privacywetgeving voor beheer van gegevens
van derden.
De JachtDrent bewaart uw naam, mail en telefoon gegevens in een overzicht welke beveiligd
is middels een wachtwoord.

Alle partijen waarmee wordt samengewerkt zijn bovenstaand vermeld. De JachtDrent deelt geen
databases met derden.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van
activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
•

•

•

•

Voor het versturen van de digitale informatie wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen. De
opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer u zich uitschrijft bij de De
JachtDrent, worden uw gegevens na 2 jaar verwijderd.
Voor het versturen van de digitale nieuwsbrieven wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen.
De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer u zich uitschrijft voor de
nieuwsbrief, ontvangt u geen nieuwsbrief meer. Uw gegevens blijven bewaard voor het
versturen van de overige digitale informatie en/of facturen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief
kan wanneer u maar wilt, door een mail te sturen naar nieuwsbrief@dejachtdrent.nl
Indien u contact met ons opneemt via de website of mail, worden de gegevens die u
meestuurt opgeslagen op de server. Deze gegevens worden tot maximaal 2 jaar terug
bewaard.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan
uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen
Google Analytics.

Beveiliging van uw gegevens
•
•
•

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door De JachtDrent of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord.
Onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met
de website van De JachtDrent privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
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Gebruik van Cookies
De JachtDrent gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een bestandje dat op een computer,
tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik
van de site gemakkelijker maken en de kwaliteit van onze website testen.

Uw rechten
•

•

•

•
•

•

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij De JachtDrent
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met ons. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten
rectificeren door De JachtDrent. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen
door een mail te sturen aan niewsbrief@dejachtdrent.nl
U heeft het recht op zogenaamde dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat u De JachtDrent kunt
vragen uw digitaal opgeslagen gegevens aan te leveren wanneer u een vergelijkbare relatie
aangaat met een andere organisatie. Concreet betekent dit dat we u een overzicht toesturen
van uw persoonsgegevens zoals we die hebben opgeslagen
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De JachtDrent vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht
op het laten wissen van uw gegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), als u vindt dat De JachtDrent niet op de juiste
manier met uw gegevens omgaat.
Wilt u niet dat De JachtDrent uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen
van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via nancy@dejachtdrent.nl onder toezending van een kopie
id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Vragen?
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
nancy@dejachtdrent.nl
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