
PRIVACY STATEMENT MENN HORSES 

Pensionstal MenN Horses hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze verklaring willen we u informeren, welke organisatorische en technische 
maatregelen wij hebben genomen, om uw persoonsgegevens die wij nodig achten voor 
onze bedrijfsvoering te beschermen.  

Persoonsgegevens 
Welke persoonsgegevens en waarvoor verzamelen en verwerken wij ze? 
Naam/tussenvoegsel 
Voornaam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats/Plaats 
Telefoonnummer 
Emailadres 
Website 
Geslacht 
Burgerlijke staat 
Werkzaam bij organisatie 
Bankrekeningnummer 
Salarisgegevens 
Kopie identiteitsbewijs/paspoort (Bijzonder Persoonsgegeven) 
BSN nummer (Bijzonder Persoonsgegeven) 

Doelbinding 
Welke persoonsgegevens verwerken wij met welk doel? 
Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij nodig voor: 

• Identificatie, 
• Communicatie, 
• Toekenning pensionstal, 
• Levering van diensten, 
• Financiële afhandeling, 
• Nieuwsbrief, 
• Afwikkeling van een klacht, 
• Belastingaangifte. 

Een aantal van bovenstaande (bijzondere) persoonsgegevens wordt verwerkt ten behoeve 
van het werkgeverschap of klant leverancier relatie. 

Website MenN Horses 
Door via onze website contact met ons te zoeken, ontvangen wij automatisch uw 
persoonsgegevens. 
Deze gegevens verwerken wij volgens de wet en regelgeving van de AVG. 



Verwerkersovereenkomst voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
In de verwerkersovereenkomst hebben wij afgesproken wat de ander met uw  
persoonsgegevens mag en wat niet. 
Derde partijen waar wij een overeenkomst mee hebben zijn de dierenarts, zadelmakerij, 
administratie en belastingadviseur, ??????? 
Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevensgegevens aan derden die gevestigd zijn buiten de 
EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor een schriftelijke toestemming is afgegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 

Toegangsbeveiliging 
Om zeker te zijn dat alleen geautoriseerde personen uw persoonsgegevens kunnen inzien 
en bewerken, hebben wij: 

• Persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam 
en wachtwoord, 

• Persoonsgegevens opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware, 
• Opgeslagen persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of diefstal met een back-up, 
• Papieren documenten in een afgesloten kast, 
• Alleen geautoriseerde personen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. 

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor verwerking van de 
doeleinden  waarvoor ze worden verwerkt. 
Wij vernietigen alle persoonsgegevens als de overeenkomst is beëindigd. 
Met uitzondering van financiële gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt van 
7 jaar. 

Rechten omtrent persoonsgegevens 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij van u verzameld en verwerkt hebben in 
te zien, te laten rectificeren of (een deel hiervan) te laten verwijderen. 

Klachten 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen. 
Indien u niet tevreden bent, heeft u  altijd het recht een klacht in te dienen bij de  
Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthouder op gebied van privacy).  

Nicole van Amerongen en Mike IJfs 
MenN Horses 
Bennemeersweg 23  
1676EL Twisk 

Versie augustus 2019 


