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Het Paardrijk hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 

Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze 

manege/Zorgboerderij omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy 

en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  

 

Het Paardrijk houdt zich 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; 

• Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd zijn; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent 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; 

 

Als Het Paardrijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

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

• Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval; 

• Het kunnen benaderen voor afgelastingen van activiteiten; 

• Het leveren van diensten die u van ons afneemt; 

• Het afwikkelen van betalingen; 

• Het samenstellen en versturen van een nieuwsbrief; 

• Het aanvragen van een VOG; 

• Het sturen van post, zoals een verjaardags- kerst, beterschapskaart en sponsorcertificaat; 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 

• Tussenvoegsel; 

• Achternaam; 



 
• Adres 

• Postcode 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres; 

• Geboortedatum; 

• Bankgegevens; 

• Medische gegevens van ruiter; 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo 

maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• Het verzorgen van inschrijvingen voor externe wedstrijden 

• Inschrijving bij de KNHS 

• T.b.v. Administratie met onze accountant 

• Versturen van de nieuwsbrief via websitebeheerder Zegenrijk 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige 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 verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in 

een kader van een politieonderzoek. Als deze (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 

dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen 

wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Minderjarigen 

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

toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de 

ouder(s) of voogd deze statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking 

tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) 

verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. 

 

Bewaartermijn 

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel de alle 

persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de 

gegevens nog analoog bewaard door het secretariaat, voor het organiseren van een reünie of om te 

zorgen dat bij her inschrijving (binnen 2 jaar) niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.  

 

Gegevens benodigd voor administratieve doeleinden zullen bewaard worden volgens wettelijke 

richtlijnen. Hiervoor wordt het bewaartermijn van de belastingdienst gehandhaafd worden. Gegevens 

zullen in die periode niet anders gebruikt worden dan het bewaren voor administratie. 

 

  



 
Beveiliging 

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; 

• Alle personen die namens Het Paardrijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

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

incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

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

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u 
het  
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen  
de verwerking van uw persoonsgegevens door het Paardrijk en hebt u het recht op  
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie,  
te sturen.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of  
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@hetpaardrijk.nl 
  
Het Paardrijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom 

aan om  

regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen 

om  

zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  

 

Contact 

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u  

contact opnemen met ons via info@hetpaardrijk.nl 

mailto:info@hetpaardrijk.nl

