
PRIVACYBELEID 

STICHTING FOKPAARDENDAG GEMERT 
 

Deze privacyverklaring is in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (A.V.G.) van toepassing op alle persoonsgegevens die de 

Stichting Fokpaardendag Gemert verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers, 
vrijwilligers of andere directe of indirecte betrokkenen 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 
1. Voor de verwerking van de persoonsgegevens is de verwerkingsverantwoordelijke: 

Fokpaardendag Gemert 
Elzent 44 
5422 AZ Gemert 
KvK nummer: 

 
Het secretariaat is bereikbaar per mail via: info@fokpaardendag.nl 

 
Welke gegevens verwerkt de stichting fokpaardendag Gemert en voor welk doel?  
2.1 Voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging is het noodzakelijk dat 
er enkel persoonsgegevens worden verwerkt binnen onze stichting. De stichting hecht 
waarde aan het zorgvuldig verwerken hiervan en draagt zorg voor het veilig verwerken 
van deze gegevens. In het kader van uw inschrijving/advertenties/contactpersonen 
worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 
a) NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) 
b) Telefoonnummer, e-mailadres, 

bankrekeningnummer 
c) Eigendom- cq fokkergegevens met betrekking tot 

paarden 
d) Computergegevens zoals o.a. IP adressen 

 

2.2 De stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

a) Uw NAW gegevens incl. telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor 
contact over de inschrijving of advertenties 

b) Uw NAW gegevens incl. Telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Stichting fokpaardendag 
Gemert. 

c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om diverse betalingen af te 
wikkelen. 

d) Eigendom- en fokkergegevens worden verwerkt in het kader van onder meer de 
paardenregistratie en deze worden weergegeven in de catalogus. 

e) Computergegevens worden gebruikt om de (digitale) service optimaal te kunnen 



(blijven) uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in 
algemene gegevens betreffende het gebruik van de website 

 
2.3 Uw NAW gegevens en e-mailadres worden opgeslagen wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van de (digitale) diensten van de stichting fokpaardendag gemert. 
 
3 Bewaartermijnen 
De Stichting Fokpaardendag  Gemert verwerkt de persoonsgegevens in beginsel niet 
langer dan noodzakelijk is voor het behalen van het doel waarvoor zij verwerkt worden, 
behoudens langere wettelijke bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur 
van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

 
4 B. eveiligingsmaatregelen en verwerkers 
4.1 Stichting Fokpaardendag Gemert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met onze klantenservice of via info@fokpaardendag.nl 

 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting fokpaardendag Gemert 
gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker(s) hebben 
wij een verwerkersovereenkomst gesloten. 

 
5 . Rechten van betrokkenen, vragen en klachten 
5.1Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Stichting Fokpaardendag Gemert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, 
te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fokpaardendag.nl 
Stichting Fokpaardendag Gemert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te 
lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.



6 Publicaties 
6.1De Stichting Fokpaardendag Gemert maakt t.b.v. o.a. de promotie van de paarden, de 
vereniging en diverse activiteiten gebruik van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal zal worden 
gemaakt tijdens de Fokpaardendag Gemert 

Alle deelnemers, vrijwilligers, bezoekers of andere aanwezigen tijdens de Fokpaardendag kunnen 
hier herkenbaar op worden weergegeven. Indien de betreffende persoon geen toestemming 
verleent om beeldmateriaal van hem of haar te publiceren op, website, social media of andere 
correspondentie en/of medium dan dient het K.V.T.H.hiervan voorafgaand aan de betreffende 
activiteit schriftelijk in kennis gesteld te zijn. Deze melding dient per aangetekende post toegestuurd 
te worden aan de verwerkingsverantwoordelijke. 

 
6.2 Het K.V.T.H. publiceert ter promotie van de paarden, de fokpaardendag namen van paarden in 

combinatie met de fokker- en eigenaargegevens van het betreffende paard. Hiermee doelend op 
het vermelden van fokker- en eigenaargegevens op de website, catalogus, social media en 
overige correspondentie en/of medium. 

 
Indien de betreffende persoon geen toestemming verleent om zijn of haar NAW gegevens te 
publiceren in ons catalogus website, social media of andere correspondentie en/of medium dan dient 
de Stichting Fokpaardendag Gemert hiervan voorafgaand aan de betreffende activiteit en/of 
voor inschrijving van het paard schriftelijk in kennis gesteld te zijn. Deze melding dient per 
aangetekende post toegestuurd te worden aan de verwerkingsverantwoordelijke. 

 
7 Wijzigingen 
Het privacybeleid van de Stichting Fopaardendag Gemert kan worden gewijzigd. De wijzigingen 
worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te 
bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


