Privacyverklaring
Hier vindt u de privacyverklaring van Go Dogsports.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens omgegaan wordt, die wordt
verzameld door Christel Bouwmeester‐Geerligs eigenaresse van Go Dogsports.

Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik
kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.
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01.Go Dogsports
U leest op dit moment de privacyverklaring van Go Dogsports.
Tijdens de trainingen van Go Dogsports krijgt u training in canicross en/of stepjoring.
Er worden via een vragenlijst en toestemmingsformulier voor aanvang van de training
gegevens van u verzameld.
Het is daarom goed dat u weet wat hiermee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw
gegevens kan aangeven, daarover gaat deze verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het verzamelen van deze gegevens door Go Dogsports,
neemt u dan gerust contact op!
Telefoonnummer: 06‐20250752
E‐mail: info@godogsports.nl
Bezoekadres: Beukenoot 36
7261 HH Ruurlo

KvK. Nummer: 09099265
BTW nummer: NL129204444B01

02.Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Go Dogsports.
Deze doelen worden hieronder toegelicht.
2.1 Voor aanmelding van de deelnemer, ter voorbereiding voor de training en het
versturen van de factuur.
Go Dogsports verzameld het e‐mailadres via e‐mail. En alle overige gegevens via de
vragenlijst.
Opslag: deze gegevens worden opgeslagen via Pc, via e‐mail op de Iphone en in een
fysieke map.
Deze pc en Iphone zijn versleuteld via een wachtwoord en alleen toegankelijk voor
Christel Bouwmeester‐Geerligs (eigenaresse Go Dogsports)
2.2 Agenda
Go Dogsports verzameld de voor en achternaam en de naam van de hond in de fysieke
agenda van Go Dogsports.
Opslag: het betreft een fysieke agenda welke alleen bekeken wordt en toegankelijk is
voor Christel Bouwmeester‐Geerligs
2.3 Contact opnemen
Om met deelnemers contact op te nemen wb. Data/ wijzigingen ed. verzameld Go
Dogsports naam, e‐mailadres en telefoongegevens.
2.4 Ter promotie van Go Dogsports
Ter promotie van Go Dogsports kan het voorkomen dat er een foto gemaakt wordt en
deze geplaatst wordt op het Facebook account, Instagram account, Watt’s app groep of
de website van Go Dogsports.
Hierbij worden geen namen van deelnemers genoemd.
Deze foto’s worden alleen geplaatst als u toestemming hiervoor hebt gegeven via het
toestemmingsformulier.

03.Ontvangers
Er worden geen gegevens gedeeld met derden, echter betalingen verlopen via Rabobank.

04.Opslagperiode
4.1 Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard in PC en in de fysieke map,
daarna worden ze verwijderd.
Mocht u binnen deze periode terug komen voor een vervolg cursus dan is het prettig
deze gegevens terug te vinden.
4.2 Fotomateriaal wat gepubliceerd is via website dan wel social media door Go
Dogsports zal altijd bewaard blijven, mits u aangeeft dit verwijderd te zien.
4.3 Bankgegevens
Betalingen aan Go Dogsports lopen via Rabobank.

05.Beveiliging
Er wordt van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
De gegevens worden alleen beheerd in bovengenoemde software systemen.
De apparaten die uw gegevens openen zijn ieder versleuteld met een wachtwoord
welke alleen toegankelijk zijn door Christel Bouwmeester‐Geerligs.
Voor de beveiliging van Facebook zie: www.facebook.com
Voor de beveiliging van Instagram zie: www.instagram.com
Voor de beveiliging van Rabobank zie: www.rabobank.nl

06.Rechten
6.1 Recht op inzage
U hebt het recht ten aller tijde uw gegevens op te vragen die bij Go Dogsports
vastgelegd en bewaard worden.
Dit kunt u doen door contact op te nemen met Go Dogsports
6.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit
te laten rectificeren door Go Dogsports.
6.3 Recht op wissen van u gegevens.
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Go Dogsports vastgelegd zijn, dan hebt u het
recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.4 Recht op indienen van een klacht.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u
vind dat Go Dogsports niet juist met uw gegevens omgaat.
6.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Go Dogsports uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het
stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

07.Plichten
Go Dogsports verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd
belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
Go Dogsports behoud zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist, dan wel wanneer Go Dogsports dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan
een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Go
Dogsports te beschermen. Daarbij trachten we altijd uw recht op privacy zoveel
mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen/ opmerkingen?
Neem gerust contact op.
Christel Bouwmeester‐Geerligs
Go Dogsports

