
PRIVACYVERKLARING: 

PaardEnHarmonie 

Doldersum, januari 2019 

 

Paardenharmonie is gevestigd te Doldersum en staat ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58149600. 

Deze privacyverklaring geeft informatie in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met 

persoonsgegevens die in het kader van onze organisatie worden verwerkt.  

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

Door het bezoeken van onze website worden persoonsgegevens van u verzameld 

middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser 

en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten en 

voorkeursinstellingen op onze website.  

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen van uw browser 

verwijderen. 

Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt in correspondentie of telefonisch 

contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden 

waarvoor deze zijn verkregen en zoals hierna nader omschreven. 

Op  de website en Facebookpagina’s kunnen (rechtenvrije) foto’s van paarden en 

hun eigenaren en bezig met activiteiten bij of van PaardEnHarmonie worden 

geplaatst eventueel voorzien van naam van de fotograaf, naam van het paard en/of 

van de eigenaar of instructeur van het paard.  

1.1. PaardEnHarmonie verzamelt en verwerkt (mogelijk) hierna genoemde 
persoonsgegevens van u, indien u: 

a. Het contactformulier van PaardEnHarmonie invult of het email adres van 
PaardEnHarmonie gebruikt. 

b. een dienst aanneemt zoals inschrijft voor trainingen, lezingen en 
workshops of een bestelling bij ons plaatst 

c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de 
website, whatsapp, telefonisch e.d.) of reageert op een advertentie van ons 
op een andere website of social media. 

 

1.2. PaardEnHarmonie verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: 
a. uw volledige naam (voornaam,  voorletters en achternaam) 
b. adres 
c. postcode 
d. woonplaats 
e. telefoonnummer 
f. uw bankrekeningnummer  
g. e-mailadres 

 



1.3.PaardEnHarmonie kan deze gegevens gebruiken voor: 

a. Het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen zoals de boekhouding 
b. het aankondigen van activiteiten 
c. het geven van informatie, voorlichting of versturen van een nieuwsbrief 
d. Voor andere doelen waar U specifiek toestemming voor heeft gegeven 
e. het verbeteren van haar website 

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
 

U kunt contact opnemen met PaardEnHarmonie via e-mail: 

info@paardenharmonie.nl omtrent: 

a. meer informatie over de wijze waarop PaardEnHarmonie  de 
persoonsgegevens verwerkt 

b. vragen over deze privacyverklaring 
c. inzage in de persoonsgegevens die PaardEnHarmonie  met betrekking tot u 

verwerkt 
d. Het rectificeren van door ons niet correct verwerkte gegevens  
e. U gebruik wilt maken van het recht op beperking van verwerking of het recht 

op gegevenswissing of recht van bezwaar. 
Voor wij ingrijpende aanvragen kunnen inwilligen kan het zijn dat U zich eerst 

moet identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
 

3.1. PaardEnHarmonie zal uw gegevens gebruiken voor de in deze 
privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan nodig is 
met inachtneming van een eventuele wettelijke bewaartermijn. 

3.2. PaardEnHarmonie treft adequate technische en organisatorische maatregelen 
om uw gegevens te beveiligen. 

3.3. PaardEnHarmonie kan niet instaan voor gegevens of foto’s welke Uzelf of 
andere mensen en volgers via onze Facebookpagina’s of andere Social Media 
verspreiden. Wij raden U aan zelf de privacyverklaring van deze Social Media te 
raadplegen. 

 

4. DERDEN 
 

4.1. PaardEnHarmonie verstrekt uw gegevens niet aan derden anders dan genoemd 
in artikel 1.3a., tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of 
PaardEnHarmonie daartoe verplicht wordt op grond van de wet of een 
rechterlijke uitspraak. 

 

5. WIJZIGINGEN 
 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij 

raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.     

 

mailto:info@paardenharmonie.nl

