Privacy Statement HorseConnect

HorseConnect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
François Mauriacweg 225
3731BG De Bilt
+316 649 07 9207
Emma Blijdenstein is de Functionaris Gegevensbescherming van HorseConnect.
Zij is te bereiken via info@horseconnect.nl.
Jouw persoonsgegevens
Wanneer je klant bent van HorseConnect, verwerken en bewaren wij
persoonsgegevens van jou.
Je kunt op 3 manieren klant van HC zijn:
- Je bent connectie en wordt vermeld op onze website d.m.v. een “pin” op
de kaart met daarbij jouw gegevens zodat klanten je kunnen vinden.
- Je bestelt een kaartje voor een evenement van HorseConnect.
- Je neemt contact op met een van de aangesloten professionals van
HorseConnect.
Hoe komen we aan jouw gegevens?
Je vult ze in tijdens het bestelproces in onze webshop. Dit geldt zowel wanneer
je alleen een kaartje koopt voor een seminar, als wanneer je een lidmaatschap
afsluit. Zodra je een lidmaatschap afsluit vul je ook een aanmeldformulier in
waar wij gegevens verzamelen om jouw lidmaatschap te verwerken.
Voor de nieuwsbrief hebben we een speciale opt-in waarbij je toestemming
geeft om de nieuwsbrief te ontvangen.
Doel
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze met
ons heb gedeeld. Bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen, factureren, om

je op onze website te vermelden en om onze verdere dienstverlening uit te
kunnen voeren.
De persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren zijn:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam
- E-mail adres
- Bijzondere gegevens zoals opleidingsachtergrond
Met wie delen we de persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden alleen door de vier oprichters van
HorseConnect gebruikt. We gebruiken ze voor aan HorseConnect-gerelateerde
activiteiten zoals de nieuwsbrief, namenlijsten voor seminars, etc. Jouw
gegevens worden niet verkocht of er wordt zonder jouw toestemming geen
marktonderzoek e.d. uitgevoerd. Jouw mailadres of andere gegevens worden
niet aan derden doorgegeven of verkocht. Je kunt zelf bepalen welke gegevens
je publiceert bij het aanmaken van je pin op de website.
Opslag & Beveiligen van persoonsgegevens
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Tevens is ons e-mailsysteem
voorzien van een versleutelde verbinding.
Namenlijsten voor seminars slaan wij op in een gezamenlijke Dropbox waar
alleen de oprichters van HorseConnect toegang toe hebben.
Het aanmeldformulier wordt opgeslagen in de centrale database van Jotform
dat is beveiligd met een wachtwoord.
De wachtwoorden van de opslagmogelijkheden zijn niet voor derden
toegankelijk en worden regelmatig vernieuwd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen je persoonsgegevens uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming
met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Hiervoor
hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw financiële
(belastingtechnisch verplichte) gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, mogelijk incorrecte
persoonlijke gegevens te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke
bewaartermijn, te laten verwijderen.

