
PRIVACYVERKLARING 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

www.paardenbedrijf.nl kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik 

maakt  van de diensten van www.paardenbedrijf.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 

contactformulier op de website aan www.paardenbedrijf.nl verstrekt.   

www.paardenbedrijf.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam                                       

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw IP-adres 

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om onze diensten zo goed mogelijk aan u te 

kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en 

dataveiligheidsbeleid. U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. 

 

Waarom www.paardenbedrijf.nl gegevens nodig heeft 

www.paardenbedrijf.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen indien u telefonisch onverhoopt onbereikbaar bent.   

Daarnaast kan www.paardenbedrijf.nl uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te 

nemen over mogelijke diensten die wij aan u verlenen. U kunt uw toestemming tot onze verwerking 

van uw persoonsgegevens intrekken. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

www.paardenbedrijf.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor 

de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   

Persoonsgegevens: In verband met de historie van onze werkzaamheden en diensten bewaren wij 

uw gegevens voor onbepaalde tijd. 

Delen met derden 

www.paardenbedrijf.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Verandering 



Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen. www.paardenbedrijf.nl zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen 

www.paardenbedrijf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van www.paardenbedrijf.nl maakt gebruik van 

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 

vallen. 

www.paardenbedrijf.nl Is onderdeel van Mud Media B.V. 

www.paardenbedrijf.nl is als volgt te bereiken: 

Kantooradres: Prof. Van der Waalsstraat 3H, 1821 BT Alkmaar 

Inschrijvingsnummer handelsregister  KVK 74249320 

Telefoon: 072-3030007 

E-mailadres: info@paardenbedrijf.nl 

 

http://www.paardenbedrijf.nl/

