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Privacy Policy 
 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Ook mag u van ons verwachten dat wij ons houden aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 
Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan 
en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw 
vraag dan gerust. 
 
Contactgegevens:  
Hondenclub Dingo (HC Dingo) 
Inschrijving KvK: 40177811 
www.hondenclubdingo.nl 
info@hondenclubdingo.nl 
 
Waarom verwerken wij gegevens van u? 
Als u lid wordt van HC Dingo worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt. Dit zijn gegevens die 
u zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij omdat u gebruik maakt van onze diensten.  
Doel: 

• Geven van honden-gehoorzaamheidstraining; 

• Administratieve doeleinden (ledenadministratie en (contributie)betalingen); 

• Communicatie met u. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

• Voor- en achternaam 

• Adres, postcode en woonplaats 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres 
 
Daarnaast registreren wij ook de naam en het ras van uw hond.  
Vanuit de AVG gezien behoren de gegevens van uw hond natuurlijk niet tot uw persoonsgegevens. 
 
Hoelang bewaren wij u gegevens? 
HC Dingo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle 
verzamelde persoonsgegevens: 

• Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap onbeperkt 

• Na beëindiging van uw lidmaatschap financiële gegevens maximaal 7 jaar (wettelijke termijn) 
zover fiscaal verplicht 

 
Delen wij u persoonsgegevens met anderen? 
HC Dingo verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan anderen.  
Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
Er zijn uitzonderingen te benoemen: 

• Wettelijk plicht 
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij 
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht 
deze gegevens af te geven.  

• Andere reden, maar dan alleen met uw schriftelijke toestemming 
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Hoe zit het met de beveiliging van de gegevens? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

• Alle personen die namens HC Dingo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

• Digitale bestanden met uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De systemen 
waarop deze bestanden bewaard worden zijn voldoende beveiligd (met name laatste 
(beveiligings)updates van het besturingssysteem en anti-virussoftware zijn geïnstalleerd); 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 
Heeft u nog zeggenschap over uw gegevens?  
U heeft altijd het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van 
u ontvangen hebben. Ook kunt u verleende toestemmingen altijd herroepen. 
 
Heeft u  een klacht? 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Vragen? 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met 
ons op! 
 
 


