Privacy Statement.
Hondenschool NU vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen
uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

Hondenschool NU gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor cursussen,
nota’s, incasso’s en dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg, en
verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:




als u daartoe vrijwillig aan deelneemt (aanmeldingen).
als u ons daartoe machtigt;
als de wet ons daartoe verplicht.

Om het contact met u goed te laten verlopen, registreren wij:
1. de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze
website;
2. de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere
vragen adequaat te kunnen afhandelen (b.v.: e-mail contact).
Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen
wij het contact met u naar behoren laten verlopen.
Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens
heeft gegeven. Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geldt ook voor partijen die we
inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.
U kunt bij Hondenschool NU altijd de gegevens opvragen die we van u registreren.
Ook kunt u vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van deze gegevens.
Wij bewaren uw gegevens ten minste zo lang als u bij ons een cursus of training
volgt. Daarna blijven de gegevens nog een jaar in de database staan waarna u een
verzoek kunt indienen deze hier uit te verwijderen cq te vernietigen. Als wij menen
uw gegevens niet meer nodig hebben, dan vernietigen wij deze.
Wij beveiligen uw gegevens op een passende wijze tegen diefstal, verlies of ander
mogelijk onrechtmatig gebruik van uw gegevens. Daarom verlopen de
communicatie en transacties op deze website waar nodig via een beveiligde
omgeving.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 12 mei 2018.

