Privacy Policy
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens slaan we op?
Wij leggen de volgende gegevens van u vast: naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer(s) en email. Tevens heeft u gelegenheid op de pensionovereenkomst
een ‘geval van nood nummer’ in te vullen.
Tevens van uw eventueel huisdier: diersoort, ras, roepnaam, geboortedatum, geslacht, chipnummer, datum inenting
en stamboomnaam en –nummer.
U geeft deze gegevens mondeling of schriftelijk aan ons door.
Trainingsklanten vullen een inschrijfformulier in. Pensionklanten ondertekenen de pensionovereenkomst conform de
voorwaarden van DIBEVO.
Wij leggen de gegevens vervolgens vast in een database op de computer. Dit geldt niet voor het ‘geval van nood
nummer’.
U bent in de gelegenheid een whatsapp te sturen naar ons mobiel nummer. Daardoor komt uw telefoonnummer in de
mobiele telefoon te staan.
De pensionovereenkomst bewaren wij in een archiefkast tot 3 jaar nadat een dier voor het laatst bij ons is verbleven.
Het inschrijfformulier voor de training wordt vernietigd nadat de gegevens in de computer zijn gezet.
Uw gegevens worden in de computer bewaard tot 3 jaar nadat u bij ons bent geweest als klant.
Tevens maken wij zoals per wet verplicht is ook kopieën van het inentingsboekje van uw huisdier. Deze kopieën
worden ook bewaard tot 3 jaar na het pensionbezoek van het dier.

Wat doen wij met uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen.
Tevens zenden wij u in december een nieuwsbrief toe per post.
Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
De database met uw gegevens staat op onze computer. Deze is beveiligd middels AVG Anti Virus, welke
automatisch wordt bijgewerkt. Toegang tot de computer vraagt om een wachtwoord.
De pensionovereenkomsten worden bewaard in een archiefkast. Hiertoe hebben alleen onze medewerkers toegang.
Onze mobiele telefoon is beschermd met een toegangscode en uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement
nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!

