Privacybeleid Paard in Balans
Paard in Balans neemt jouw privacy serieus. Wij zullen informatie over jou dan ook veilig verwerken
en gebruiken. In dit privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens. Onderstaand vind je ook een overzicht van jouw rechten met
betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Jolenta van Haaften. Paard in Balans is gevestigd aan
het Poppeswegje 32, 8077 RT te Hulshorst. Paard in Balans is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 72000937. Paard in Balans is ten aanzien van de
verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Paard in Balans heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.
Wij hebben jouw gegevens omdat je klant bent of wordt bij Paard in Balans. Het gaat om de volgende
gegevens: naam (indien nodig bedrijfsnaam), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:
- Het aangaan van een overeenkomst;
- Administratieve doeleinden/facturatie.
De grondslag voor deze gegevens is:
- De overeengekomen opdracht/uitvoering van de overeenkomst.
De bewaartermijn is:
- Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Je hebt het recht om
de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft voor het verleden geen
gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
wij je daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren. Een verzoek kan verstuurd worden
naar info@paardinbalans.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, in elk geval niet later dan één
maand nadat wij een verzoek hebben ontvangen, inwilligen. Indien Paard in Balans je verzoek afwijst,
zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Het kan zijn dat Paard in Balans verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Vragen
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

