Privacyverklaring
HondKat
HondKat respecteert de privacy van haar klanten en cliënten. Eind mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze verordening heeft tot
doel persoonsgegevens te beschermen. Om u te laten weten welke gegevens wij verzamelen,
waarom en hoe we hiermee omgaan, is dit beleid geformuleerd.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: HondKat, gevestigd te
Hooglandseweg 13, 3864PV Nijkerkerveen, KVK-nummer: 32072069.
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens worden verzameld door HondKat; wanneer u zich aanmeldt voor
een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
2.
-

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Naam
Burgerservicenummer (BSN)
Adresgegevens
Emailadres(sen)/telefoonnummer(s)
Geboortedatum/leeftijd
Geboorteplaats
Gegevens betreffende uw gezondheid

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Er is toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens (lid 1 sub a). De
gegeven toestemming kan te alle tijden door u worden ingetrokken. Met inachtneming van
de privacywetgeving (artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming), worden de
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt afhankelijk van de relatie met HondKat, voor de
volgende doeleinden:
- Bescherming van de belangen van een individu
- Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting
- Uitvoeren van een overeenkomst
- Verslaglegging
- Verzenden van nuttige informatie
De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
HondKat verkoopt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.
Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. U heeft het recht tot het inzien, veranderen of verwijderen van de persoonlijke
informatie die aan ons is verstrekt, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te
maken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via
administratie@hond-kat.nl.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van de enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die HondKat heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die
autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van
de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens
Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. De door
HondKat verzamelde gegevens worden gearchiveerd in een persoonlijk (digitaal) dossier.
Deze gegevens worden bewaard met toestemming van de betreffende persoon.
Artikel 8 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
vestigingsplaats van HondKat is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 9 – Contact
Voor vragen of informatie, kunt u zich richten tot:
Administratie HondKat, administratie@hond-kat.nl.
Ons privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in 2022.

