Dit is de privacyverklaring van Search and Rescue Dog Netherlands ( hierna te noemen SARDOG.NL)
gevestigd in Schijf. SARDOG.NL staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 57871000
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SARDOG.NL mogelijk verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, wanneer iemand lid wordt van
SARDOG.NL of wanneer iemand de website bezoekt.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS..
1.1 SARDOG.NL verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien lid wordt van de vereniging.
a ) Geleider : naam , adres , telefoonnummer , email adres
b ) Hond : naam , geboortedatum , chip nummer , ras
1.2 SARDOG.NL gebruikt deze persoonsgegevens om :
a ) U en uw hond(en) in te schrijven voor wedstrijden , seminars, evenementen en
gerelateerde doeleinden.
b ) Contact met u op te nemen en onderhouden.
c ) Dienstverlening aan u te verbeteren.
d ) Verzoeken van u in behandeling te kunnen nemen.
2. WEBSITE , FACEBOOK , ( PROMO ) FILMPJES.
Door lid te worden van SARDOG.NL geeft u SARDOG.NL toestemming om :
a ) Foto’s en/of filmpjes van u en uw hond(en) te gebruiken op de website en/of Facebook
met uw naam en de naam van uw hond(en).
b ) Het maken van ( promo) filmpjes van u en uw hond(en) met daarbij het gebruik van uw
naam en de naam van de hond(en)
3. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met het bestuur als u :
a ) Meer informatie wilt weten over de wijze waarop SARDOG.NL persoonsgegevens
verwerkt;
b ) Vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c ) Inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens.
d ) Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SARDOG.NL
e ) Wijzigingen heeft in uw persoonsgegevens of de gegevens van uw hond(en).

4 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
SARDOG.NL zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Bij het opzeggen van SARDOG.NL mogen uw gegevens nog bewaard worden comform de
Wettelijke termijn.
De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegeven
te beveiligen.
Het bestuur heeft alleen inzage in uw gegevens
5 DERDEN
SARDOG.NL geeft alleen uw gegevens aan derden ivm het deelnemen aan wedstrijden,
seminars, evenementen en andere gerelateerde doeleinden.
6 COOKIES
SARDOG.NL maakt gebruikt van cookies. Hierbij herkent SARDOG.NL uw computer bij het
volgende bezoek aan de website. Cookies maken geen gebruik van persoonlijke gegevens.
7 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het bestuur van SARDOG.NL behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.
Het is daarom aan te bevelen om regelmatig de privacyverklaring te lezen.
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