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Algemeen 
DWO Hardenberg, gevestigd aan Slagenweg 2c 7798 TC Collendoorn, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens 

DWO Hardenberg


A.G. Marsman is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van DWO Hardenberg. Hij is te 
bereiken via dwohardenberg@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken 

DWO Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze club en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Lijst met contactgegevens van het lid via een app

• Ingangsdatum lidmaatschap

• Toestemmingsformulier social media


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


DWO Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie met betrekking tot de hondensport. 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze informatievoorziening uit te kunnen 

voeren.

• Verslagen op de website en/of social media. zie voetnoot 1


Adres Slagenweg 2c 
7798 TC Collendoorn

Telefoon 0546 - 432043

Website https://www.duitse-herder.nl

E-mail dwohardenberg@gmail.com

Medium Welke gegevens worden gebruikt?

Website www.duitse-herder.nl Naam geleider, eigenaar en hond
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


DWO Hardenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden


DWO Hardenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
het lidmaatschap met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


• Delen personalia lid bij VDH (Vereniging Duitse Herdershonden)

• Uitslagen van wedstrijden/examens. Welke onder andere op de website, drukwerk of social 

media kunnen worden gepubliceerd. zie voetnoot 1


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

DWO Hardenberg gebruikt alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. 


"Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk 
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren." 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U bent 
verplicht dit samen met een bestuurslid van DWO Hardenberg doen. 


Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 
verzoek naar dwohardenberg@gmail.com. 


Social media Media om bijvoorbeeld een verslag van een 
wedstrijd uit te brengen. zie voetnoot 1

Gegevens Bewaartermijn Reden

Personalia leden Zolang iemand lid is Communicatie intern

Personalia na opzegging 
lidmaatschap

2 maanden na opzegging Eventuele administratieve 
afhandelingen
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DWO Hardenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Dat kan via de volgende link: 


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DWO Hardenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met FG via dwohardenberg@gmail.com


Voetnoten 

1) Dit zal alleen geschieden indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
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