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Stichting Paardrijden Gehandicapten 
"Het Vrolijke Ruitertje" 

 

Privacyverklaring 
 

 
 

Stichting Paardrijden Gehandicapten "Het Vrolijke Ruitertje", is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Wij hechten veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom 

willen wij u graag heldere en transparante informatie geven over hoe onze stichting omgaat 

met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en houden ons in 

alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt; 

 uitsluitend die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn; 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen hierover heeft kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van onze stichting. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 het leveren van diensten die u van ons afneemt (activiteiten/cursussen/faciliteiten); 

 u te informeren over wijzigingen van onze activiteiten en diensten; 

 het kunnen benaderen voor afgelastingen; 

 het afwikkelen van betalingen;  

 het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval; 

 het samenstellen en versturen van een nieuwsbrief (per post of elektronisch); 

 het sturen van post of e-mail, zoals een verjaardags- kerst, beterschapskaart en 

aanmeld/deelname-formulieren. 
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Welke persoonsgegevens 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

 naam 

 adres, postcode en woonplaats 

 geboortedatum 

 contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) 

 contactgegevens ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers 

 lengte en gewicht 

 medische gegevens van ruiter 

 bankgegevens 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij uitsluitend aan derde partijen indien dit 

nodig is voor de uitvoering van diensten die u van ons afneemt cq deelneemt aan activiteiten 

die onze stichting organiseert of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde 

bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de 

door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verkopen.  

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met 

schriftelijke toestemming van de ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 

Bewaartermijn 

Uw gegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk is; onze stichting bewaard 

persoonlijke gegevens zo lang de betrokkene is ingeschreven cq deelneemt aan activiteiten. 

Dit omvat zowel de persoonsgegevens, medische gegevens en bankgegevens. Na afloop van 

de inschrijving/deelname, worden de medische gegevens nog maximaal 2 maanden bewaard 

door het secretariaat. Overige persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na afloop van de 

inschrijving/deelname bewaard door het secretariaat. 

Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld de Belastingwetgeving) verplicht is om 

bepaalde gegevens langer te bewaren, dan zullen wij ons aan de wettelijke bewaartermijn 

houden. 
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Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen: 

 alle personen die namens onze stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken; 

 wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

 onze vrijwilligers en instructrices zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens. 

 

Website, cookies of vergelijkbare technieken die wij op onze website gebruiken 

Stichting Paardrijden Gehandicapten "Het Vrolijke Ruitertje" respecteert de privacy van 

bezoekers op haar website. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u via de website aan 

ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken op onze website alleen 

technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking en uw 

gebruikersgemak. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die via onze website door derden 

worden geplaatst. Dit is voornamelijk het geval als onze webpagina’s zogenaamde ingesloten 

elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij 

opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. 

 

Foto- of beeldmateriaal 

Wij delen uw foto- en beeldmateriaal in folder/PR materiaal en sociale media uitsluitend na 

uw toestemming. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, wijzigen van gegevens als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en 

verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens 

door ons. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen 

aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 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 dan vragen wij u 

hierover direct contact met het secretariaat van onze stichting op te nemen. Komen wij er 

samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke Ruitertje”                     KvK: 41105587 

 

Secretariaat: Canadalaan 45, 4624 HE Bergen op Zoom 

Tel: 0164-244017  /  E-mail: info@hetvrolijkeruitertje.nl  
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