BELGIAN WARMBLOOD - BWP v.z.w. / Waversebaan 99 / 3050 OUD-HEVERLEE / België

Privacyverklaring
Algemeen
Belgian Warmblood – BWP hecht veel waarde aan je privacy en bescherming van je persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring krijg je zo helder en transparant mogelijke informatie over hoe er door Belgian Warmblood –
BWP omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om je privacy te waarborgen. Daarom wordt
er zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens. Belgian Warmblood – BWP houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop attent maken en
deze respecteren.
Als Belgian Warmblood – BWP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of met ons contact wil opnemen, dan
kan dit via onderstaande contactgegevens:
Belgian Warmblood - BWP
Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.
info@bwp.be
016/47 99 80

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Belgian Warmblood verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
- Lidmaatschapsadministratie.
- Registratie als fokker, eigenaar, houder of contactpersoon/hengstenhouder bij de paarden/pony’s waaraan je
in de betreffende hoedanigheid gelinkt bent.
- De stamboekregistratie van paarden/pony’s op jouw naam en de afhandeling van de identificatie in
samenwerking met HorseID.
- Het communiceren over BWP en jouw paarden en pony’s, het promoten van jouw paarden en pony’s, het
helpen met de afzet van jouw paarden/pony’s.
- De ondersteuning van het selectiebeleid en de fokkerij met het oog op de genetische verbetering van de
paarden/pony’s die gefokt worden binnen de werking van het Belgian Warmblood – BWP.
- Het bekend maken van producten voor het fokken, het houden, het onderhouden en het goed gebruiken van
paarden/pony’s.
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Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
Voornaam, naam, adres, geslacht, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, taal, e-mail,
telefoonnummer, GSM nummer, ordenummer indien dierenarts, bankrekening, Btw nummer, statuut Btw,
lidmaatschap, functies-taken in BWP, administratief of prijskamp gewest, fokker-eigenaarcontactpersoon/hengstenhouder-houder per paard/pony waarop van toepassing, gemaakte facturen,
abonnement EquiTime, ja/neen voor het ontvangen van interne communicatie, ja/neen voor het ontvangen
van commerciële informatie en mailings via brievenpost of digitaal.

Wie verwerkt de gegevens?
Intern worden de gegevens verwerkt door de personeelsleden Belgian Warmblood – BWP.
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van
de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- het geven van prestatiegerichte informatie van de paarden/pony’s waaraan u gelinkt bent.
- het aanbieden van paarden/pony’s die te koop zijn.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals
bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming
kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.

Bewaartermijn
Belgian Warmblood – BWP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Waar van toepassing zal Belgian Warmblood – BWP de gegevens
dadelijk verwijderen na het laatste gebruik. De gegevens met historisch belang zullen op eenvoudig verzoek direct
verwijderd worden.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking:
- De toegang tot de gegevensverwerking is afgeschermd voor de personeelsleden via inlog op de server en
aparte inlog op het databeheersysteem. Bij de verwerking hebben ze zich te houden aan de ethiek en aan
confidentialiteit zoals vastgelegd in hun arbeidscontract. De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang
van de bescherming van persoonsgegevens.
- Met verwerkers van de gegevens zijn contractueel de regelingen voor de beveiliging van de gegevens
vastgelegd.
- Met regelmatige back-ups is in het ICT systeem voorzien dat de persoonsgegevens herstelt kunnen worden
bij fysieke of technische incidenten.
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Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het
hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt eveneens het recht om de
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen
je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met
ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring
Belgian Warmblood – BWP kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De huidige versie dateert van 27 september 2018.

P3

T +32 (0) 16 47 99 80 / F +32 (0) 16 47 99 85 / E info@belgian-warmblood.com
IBAN: BE40 7364 0368 4863 / BIC CODE: KREDBEBB / BTW-TVA: BE 0410346424 / RPR LEUVEN

