PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Rijvereniging de Hazelaar, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40345256 (hierna: ‘Manege de Hazelaar’).
Als je bij ons les hebt, stagiaire bent, vrijwilligerswerk doet of meedoet aan andere activiteiten die wij organiseren heb je
persoonsgegevens aan ons doorgegeven. Dat zijn bijvoorbeeld je naam en adres, je contactgegevens. In bepaalde gevallen hebben
wij meer gegevens van je gekregen, maar daarover verderop meer.
Wij vinden het als Manege de Hazelaar belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en daarom verwerken
en bewaren we deze gegevens zorgvuldig en volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Via deze privacyverklaring duidelijk vertellen waarom wij bepaalde persoonsgegevens verwerken;
• alleen de persoonsgegevens verwerken die we echt nodig hebben;
• je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derden, behalve als dat nodig is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren of wanneer
wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derden om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere, dan
vooraf overeengekomen, doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in
opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Gebruik van persoonsgegevens
Als je je bij ons inschrijft als ruiter of vrijwilliger, of je bezoekt onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Als je als ruiter bent ingeschreven verwerken we
bijvoorbeeld niet dezelfde gegevens als wanneer je alleen als vrijwilliger bent ingeschreven of je alleen maar onze website bezoekt.
Persoonsgegevens
Bij het inschrijven heb je de volgende persoonsgegevens aan ons doorgegeven:
• Naam, adres, postcode, woonplaats;
• Telefoonnummer(s), email adres;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Bankrekeningnummer;
• Gegevens over vrijwilligerswerk;
• Gegevens over paardrijvaardigheden;
• Gegevens over opleiding;
• Bijzondere (medische) gegevens;
• VOG.
Bij bezoek aan onze website wordt vastgelegd:
• IP Adres
Tijdens activiteiten worden er soms door/namens het bestuur foto’s/filmopnamen gemaakt. Hiervoor geef je bij inschrijving al dan
niet toestemming. Je kunt ook altijd nog tijdens de activiteit aangeven dat je niet herkenbaar vastgelegd wilt worden. Hoewel wij
hier zeer zorgvuldig mee omgaan is het echter niet altijd te voorkomen dat je als onderdeel van een groep wordt vastgelegd.
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
• Om contact met je op te kunnen nemen;

•
•
•
•
•
•
•

Om de contributie te innen en verwerken;
Om een groepsindeling voor de lessen te kunnen maken;
Om een indeling van vrijwilligers te kunnen maken;
Om in geval van nood contact met iemand op te nemen;
Om onze website zo goed mogelijk te laten draaien;
Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag;
Ten behoeve van verzekeringen.

Foto’s en filmmateriaal kunnen worden geplaatst op de website van Manege de Hazelaar of op de officiële social media kanalen:
Facebook en Youtube. Je hebt altijd het recht om beeldmateriaal waar je herkenbaar opstaat te laten verwijderen. Indien wij de
beelden voor andere doeleinden gebruiken, zullen wij altijd vooraf toestemming vragen.
Foto’s en/of filmopnamen die niet door of namens het bestuur worden gemaakt en verspreid, vallen niet onder deze
privacyverklaring en zijn de verantwoordelijkheid van de maker/verspreider zelf.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens in principe niet door aan derden. Omdat wij onderdeel zijn van een grotere organisatie
(Hippische Alliantie Rotterdam) kunnen er bepaalde persoonsgegevens met deze organisatie worden gedeeld, bijvoorbeeld voor het
aanvragen van vrijkaarten voor het CHIO.
Ook kunnen er bij deelname aan activiteiten gegevens gedeeld worden met samenwerkende organisaties.
Ook bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, voor vrijwilligers van 18 jaar en ouder, en in verband met
verzekeringen worden persoonsgegevens gedeeld.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor
andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Indien je bij ons vrijwilligerswerk verricht in het kader van een tegenprestatie, dienen wij gegevens te delen met de
gemeente/uitkerende instantie.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij
wettelijk verplicht deze gegevens af te staan.
Website/Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies. Uitsluitend gegevens op formulieren die je zelf hebt ingevuld worden door ons
verwerkt.
Beveiligen en bewaren
Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die we van je hebben goed bewaard worden en dat personen die niets met je gegevens
te maken hebben er ook geen toegang toe hebben. Als we je gegevens niet meer nodig hebben worden ze verwijderd, behalve als
het wettelijk verplicht is deze gegevens langer te bewaren.
Websites van derden
Omdat wij niet kunnen zien hoe anderen met persoonsgegevens omgaan, geldt deze verklaring niet voor websites van derden
waarnaar via onze site worden doorverwezen. Deze websites hebben hun eigen privacyverklaring.
Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, heb je altijd toestemming van een ouder of verzorger nodig om gegevens met ons te delen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens of vragen
Als je je persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, of je hebt vragen over deze verklaring, kun je contact
opnemen met het bestuur van Manege de Hazelaar. Dit kan schriftelijk of per e-mail: bestuur@manegedehazelaar.nl
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 mei 2018.

