PRIVACY STATEMENT
STICHTING PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN ‘T HOEFIJZER
Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) ‘t Hoefijzer hecht veel waarde aan de bescherming van de
privacy van personen in onze organisatie. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij
gebruiken. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe onze
stichting omgaat met deze persoonsgegevens.
SPG ‘t Hoefijzer houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent:
 SPG ’t Hoefijzer zal ruiters/menners, vrijwilligers, stagiaires en instructrices (“betrokkenen”) een
overeenkomst voorleggen bij aanvang van hun betrokkenheid bij ’t Hoefijzer. Door ondertekening van
deze overeenkomst is SPG ’t Hoefijzer gerechtigd om persoonsgegevens van de betrokkenen vast te
leggen en te gebruiken.
 SPG ’t Hoefijzer vraagt betrokkenen om persoonsgegevens in te vullen op het inschrijfformulier.
 SPG ’t Hoefijzer gebruikt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar met schriftelijke
toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Zij kunnen ook de rechten
uitoefenen die met betrekking tot de persoonsgegevens, zoals het recht op inzage in- en correctie van
de persoonsgegevens.
 SPG ’t Hoefijzer verklaart dat de gegevens die zij gebruikt uitsluitend worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen kunnen zijn:
o Direct contact met (de wettelijke- of financiële vertegenwoordiger van) de betrokkene;
o Voor vrijwilligers, medewerkers en stagiaires: het aanvragen van een Verklaring omtrent het
Gedrag (VOG);
o Het op zorgvuldige en veilige wijze verzorgen van paardrij- en menlessen en de daarvoor
noodzakelijke bedrijfsactiviteiten van SPG ‘t Hoefijzer;
o Het informeren van (de wettelijke- of financiële vertegenwoordiger van) de betrokkene over de
gang van zaken in de manege of activiteiten van SPG ’t Hoefijzer;
o Het plannen en inzetten van ruiters/menners, stagiaires, vrijwilligers en functionarissen voor de
activiteiten van SPG ’t Hoefijzer;
o De zorgvuldige en verantwoorde behandeling en verzorging van ruiters en menners;
o Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische noodzaak;
o Het kunnen afwikkelen van betalingen;
o Het kunnen inschrijven van de betrokkene bij de betreffende koepelorganisatie/bonden of
samenwerkingsverbanden;
o Het kunnen inschrijven van betrokkene voor deelname aan externe activiteiten zoals
wedstrijden, cursussen of bijeenkomsten;
o Het kunnen afsluiten van verzekeringen voor de betrokkene.
 SPG ’t Hoefijzer zal uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen die minimaal nodig zijn voor de
bovengenoemde doelen.
 Indien SPG ’t Hoefijzer persoonsgegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, dan
zullen wij daar altijd de schriftelijke toestemming van betrokkene voor vragen.
 SPG ’t Hoefijzer deelt géén persoonsgegevens met externe personen of organisaties anders dan voor
de uitvoering van bovengenoemde doelen. In andere gevallen zal SPG ’t Hoefijzer vóóraf aanvullend
schriftelijke toestemming vragen aan de betrokkene. Dit behoudens die gevallen waarin SPG ’t Hoefijzer
wettelijk verplicht is de betreffende informatie te verstrekken.
 SPG ’t Hoefijzer neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is.
 De betrokkene heeft altijd het recht om de door SPG ’t Hoefijzer gebruikte persoonsgegevens in te zien
of te wijzigen. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden met een mutatieformulier. Dit mutatieformulier is
verkrijgbaar in de kantine.
 De betrokkene heeft het recht om de door SPG ’t Hoefijzer gebruikte persoonsgegevens te laten
verwijderen. Een verzoek daartoe kan gedaan worden bij het bestuur (info@tHoefijzer.nl). Het bestuur
zal de betrokkene binnen vier weken informeren over de consequenties van een aangevraagde
verwijdering.
 SPG ’t Hoefijzer zal de persoonsgegevens van betrokkene verwijderen uit haar systemen uiterlijk aan
het einde van het kalenderjaar volgend op de beëindiging van de betrokkenheid.
 Vragen of klachten over de wijze waarop SPG ’t Hoefijzer omgaat met persoonsgegevens kunnen
worden ingediend bij het bestuur (info@tHoefijzer.nl). Het bestuur zal binnen vier weken reageren op
een ingediende klacht.
 De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via internet:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

