
Privacyverklaring Hondentrainingsgroep  
de Goede Combinatie 

Zoetermeer
�

Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie, gevestigd (trainingslocatie) aan van 
Doornenplantsoen 20 2722 ZA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 
http://www.degoedecombinatie.nl

Nijlstroom 42

2721 CA Zoetermeer 

06 1114 0865


Annemiek Woutersen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondentrainingsgroep de 
Goede Combinatie zij is te bereiken via annemiek@degoedecombinatie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij je inschrijving.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters en/of voornaam

Achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Foto’s

IP-adres (bij gebruik van het gastenboek op de website)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of trainingsgroep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degoedecombinatie.nl, dan verwijderen wij 
deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:


Verzenden van nieuwsberichten

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de trainingen of overige activiteiten 
van de hondentrainingsgroep uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen in de trainingen van of overige activiteiten van de 
hondentrainingsgroep

Foto’s voor het ‘opleuken’ van de website en het geven van beeldimpressies van 
evenementen van de hondentrainingsgroep, waarbij vaak groepsfoto’s worden gebruikt, 
maar ook één op één foto’s zoals bij de examens. Deze foto’s laten wij ook zien tijdens de 
diploma-uitreiking of in presentaties van de hondentrainingsgroep 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Geautomatiseerde besluitvorming 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie neemt geen geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondentrainingsgroep 
de Goede Combinatie) tussen zit. Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie gebruikt de 
volgende computerprogramma's of -systemen:


Website in ‘Wordpress’ (laatste versie). Deze wordt gebruikt om mensen via het internet te 
informeren over onze activiteiten en warm te laten lopen voor het volgen van cursussen.

Plugins 
Engage: Om via de website te kunnen inschrijven maken wij gebruik van van een Plugin ‘Engage’. 
Deze plugin verzend een formulier via de mail naar ons secretariaat.

Events Made Easy: Via de website laten wij zien welke evenementen wij hebben via de plugin 
‘Events Made Easy’. Voor sommige kan je je inschrijven (RSVP). Van de deze inschrijving wordt 
een registratie bijgehouden in de plugin.

Gallery Manager Pro: Om foto’s op de website beschikbaar te krijgen maken wij gebruik van de 
plugin ‘Gallery Manager Pro’. Hierbij is het voor bezoekers mogelijk om commentaar achter te 
laten bij de foto’s. Zodra deelnemers aangeven dat zij geen beeldmateriaal op de website willen 
hebben, wordt hier vooraf rekening mee gehouden (bij het maken van foto’s) en indien mensen 
toch een foto van zichzelf vinden, wordt deze direct door ons verwijderd.

Gwolle Gastenboek: In het gastenboek kan iedere bezoeker van de website een bericht 
achterlaten. Dit bericht wordt pas gepubliceerd als dit door een teamlid is beoordeeld. Om een 
bericht achter te kunnen laten moet je minimaal een (fictieve)naam en je mailadres opgeven 
hierdoor is het mogelijk je berichten te zenden als anderen op je berichtje hebben gereageerd. 
Daarnaast wordt hierbij om veiligheidsredenen je IP-adres vastgelegd. Dit kan ons helpen om 
misbruik te voorkomen.  


Systeem secretariaat* 
Het secretariaat maakt gebruik van een PC met besturingssysteem Windows10 (automatische 
updates) beveiligd met wachtwoord en achter een Firewall.

Vanaf de website worden berichten en inschrijvingen via de mail bevestigd aan het secretariaat. 
Die maakt hiervoor gebruik van Microsoft Outlook.  
De gemailde gegevens worden verwerkt in Microsoft Office Excel waarbij de naam en het 
telefoonnummer van de cursist in een presentielijst worden gezet. Deze lijsten worden gedeeld 
met het team en geprint om presentie van cursisten bij te kunnen houden tijdens de lessen. Naam 
van de cursist wordt ook gebruikt op het examenformulier dat voor elke examinator fysiek 
aanwezig is tijdens de examens, om de puntentelling op bij te houden. Alle geschreven 
formulieren gaan mee naar het secretariaat waar deze in Microsoft Word worden verwerkt tot een 
diploma en cijferlijst. Deze worden geprint en na ondertekening uitgereikt aan de cursist.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens

Soort	 	 : 	 Inschrijving (digitaal)

Bewaartermijn	: 	 Bestaanstijd trainingsgroep

Reden	 	 :	 Om (oud)cursisten te kunnen informeren over belangrijke evenementen 	 	
	 	 	 zoals jubilea (worden niet up-to-date gehouden) 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Soort	 	 : 	 Inschrijving (fysiek (papier))

Bewaartermijn	: 	 Maximaal 2 jaar

Reden	 	 :	 Om omzettingen in cursussen of herplaatsingen mogelijk te maken. Hierop 	
	 	 	 gaat bewaartermijn niet opnieuw in


Soort	 	 :	 IP-adres

Bewaartermijn	:	 Zolang de plugin (Gwolle Gastenboek) in gebruik is 

Reden	 	 :	 Om misbruik van berichtenverkeer over de website tegen te gaan

                        

Soort	 	 : 	 Examenformulieren, uitslagen, diploma’s en cijferlijsten 

Bewaartermijn	: 	 Maximaal totdat iedereen zijn diploma met cijferlijst heeft gekregen

Reden	 	 :	 Iedereen krijgt het origineel van zijn diploma en cijferlijst. Deze zijn dan ook 	
	 	 	 NIET door ons TE REPRODUCEREN ! 
	 	 	 Niet uitgereikte diploma’s en cijferlijsten worden door ons per post 	 	
	 	 	 verzonden (tenzij op uw verzoek anders) en zijn vanaf dan ook niet meer 		
	 	 	 reproduceerbaar.


Delen van persoonsgegevens met derden 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verstrekt uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld foto’s 
via de website) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Binnen het team worden de door 
jou gedeelde gegevens gedeeld om tijdens de lessen bijvoorbeeld presentie te kunnen 
vaststellen, of te informeren naar bijvoorbeeld afwezigheid. Voor het delen wordt gebruik gemaakt 
van interne mailadressen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondentrainingsgroep 
de Goede Combinatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij 
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een 
computerbestand, naar jou of een ander te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@degoedecombinatie.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
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Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie wil je er tevens op wijzen dat je 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 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met ons secretariaat via info@degoedecombinatie.nl


* [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
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