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Dit Hippisch Nieuwleusen privacybeleid is van toepassing op alle taken, processen en publicaties
waar Hippisch Nieuwleusen(hierna te noemen: “de vereniging”) verantwoordelijk voor is en
persoonsgegevens voor benodigd zijn van leden, vrijwilligers, donateurs, of andere geïnteresseerden.
Indien u als lid, donateur, vrijwilliger of anderszins uw persoonsgegevens verstrekt aan de vereniging,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te
verwerken.
Aanbevolen wordt om dit privacybeleid goed door te lezen en een kopie te maken voor uw eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Hippisch Nieuwleusen, Bosmansweg 72, 7711 HN Nieuwleusen. In geschreven in het handelsregister
onder KvK nummer: 40060445
De functionaris die hiermee belast is, is bereikbaar via secretaresse@hippischnieuwleusen.nl
2. Welke gegevens verzamelt de vereniging en met welk doel
2.1 In het kader van het lidmaatschap en uitoefening van vrijwilligersfuncties worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Geboortedatum
d) Geslacht
e) Telefoon/ Mobielenummer
f) E-mailadres
g) Bankrekeningnummer
2.2 De vereniging verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele nummer, e-mailadres wordt gebruikt in het
kader van contact over het lidmaatschap, eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de
door u aangevraagde informatie, of het afhandelen van de door u verstrekte informatie.
b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele nummer, e-mailadres, wordt gebruikt voor
het versturen van uitnodigingen en informatievoorzieningen over de in het kader van de vereniging
georganiseerde diensten, activiteiten en onderzoeken.
c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt in het kader van de afwikkeling van betalingen
(zoals: contributie-inning).
d) De vereniging kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan
derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe
van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te
sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van de
vereniging te garanderen.
2.3 De vereniging kan de persoonsgegevens in het kader van historisch belang bewaren, in een
daarvoor bestemde en afgeschermde omgeving op een beveiligde lokale server. Daarnaast kunnen
de gegevens ook geanonimiseerd worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. De
geanonimiseerde gegevens zijn nooit naar u als individu te herleiden.
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3 Bewaartermijnen
De vereniging verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap, of
invulling van je vrijwilligersfunctie en tot maximaal twee jaar na dit lidmaatschap of vervulling van de
vrijwilligersfunctie. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging de
persoonsgegevens vernietigen, archiveren of anonimiseren, tenzij dit in het kader van de wettelijke
bepalingen verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In het laatste geval zullen
de specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke termijn worden bewaard. De wettelijke
bewaartermijn voor financiële gegevens t.b.v. de fiscus is zeven jaar.
4 Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
5 Website
De website maakt onderdeel uit van de vereniging en dient om informatie te delen, promotionele
doeleinden, ook kan er op de website persoonsgegevens staan, zoals foto’s met naam en soms ook
contactgegevens. Deze gegevens zijn in lijn met dit privacy beleid gegenereerd.
6 Inzagerecht, aanpassingen, verwijdering, klachten en vragen
6.1 Via de secretaresse (secretaresse@hippischnieuwleusen.nl) kunt u een verzoek indienen om uw
gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, of te verwijderen. We vragen u daarbij om een
schriftelijk verzoek in te dienen per mail/post.
6.2 Indien u klachten heeft op de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaresse
(secretaresse@hippischnieuwleusen.nl). Mocht dit niet het gewenste resultaat sorteren, dan kunt u
uiteraard gebruikmaken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of naar een bevoegde rechter te stappen.
7 Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website van de vereniging
bekend worden gemaakt. Check daarom regelmatig het privacybeleid. De meest recente wijziging
van dit privacybeleid is van 20-1-2019.
Bestuur Hippisch Nieuwleusen

Hippisch Nieuwleusen | Bosmansweg 72 | 7711 HN Nieuwleusen
Kijk voor meer informatie op: www.hippischnieuwleusen.nl

