Privvacy Policy
P
De Nedeerlandse Gordon Setter Club
C ‐ N.G.S.CC. ‐ hecht veel waarde aa
an de bescheerming van uw
u
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willlen we helde
ere en transp
parante info rmatie geven over
hoe wij o
omgaan mett persoonsge
egevens.
Wij doen
n er alles aan
n om uw privvacy te waar borgen en gaaan daarom zorgvuldig oom met
persoonsgegevens. De
D Nederlandse Gordon Setter Club ‐ N.G.S.C. ‐ houdt
h
zich in alle gevallen
n aan de
toepasseelijke wet‐ en
n regelgevingg, waarondeer de Algeme
ene Verorden
ning Gegevennsbescherming. Dit
brengt m
met zich meee dat wij in ie
eder geval:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstem
mming met het
h doel waaarvoor deze zijn
z
vverstrekt, deeze doelen en type persooonsgegeven
ns zijn beschrreven in dit PPrivacy policy;
V
Verwerking van
v uw persoonsgegevenns beperkt iss tot enkel die gegevens welke minim
maal
nodig zijn vo
oor de doeleiinden waarvvoor ze worden verwerkt;
V
Vragen om uw
u uitdrukke
elijke toestem
mming als wij deze nodig
g hebben vooor de verwerrking van
uw persoonssgegevens;
Passende tecchnische en organisatoriische maatre
egelen hebbe
en genomen zodat de be
eveiliging
vvan uw persoonsgegevens gewaarboorgd is;
G
Geen persoo
onsgegevenss doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvo
oering
vvan de doeleeinden waarvvoor ze zijn vverstrekt;
O
Op de hoogtte zijn van uw
w rechten om
mtrent uw pe
ersoonsgege
evens, u hieroop willen wijjzen en
d
deze respectteren.

Als De Nederlandse Gordon
G
Setter Club ‐ N.G
G.S.C. ‐ zijn wij
w verantwoo
ordelijk voorr de verwerkking van
uw perso
oonsgegeven
ns. Indien u na
n het doornnemen van ons
o Privacy policy, of in a lgemenere zin,
z
vragen h
heeft hieroveer of contact met ons weenst op te ne
emen kan dit via de contaactgegevens onder
aan dit d
document.

Verweerking van persoo
onsgegevvens van Klanten of leveraanciers
Persoonsgegevens van klanten of
o leverancie rs worden do
oor De Nede
erlandse Gorrdon Setter Club
C ‐
N.G.S.C. ‐ verwerkt ten behoeve van de volgeende doelste
elling(en):
‐
‐
‐

A
Administratieve doeleind
de;
C
Communicattie over de opdracht
o
en//of uitnodigin
ngen;
Het uitvoerin
ng geven aan
n of het uitgeeven van een
n opdracht.

Grondslaag voor dezee persoonsge
egevens is:
‐

De overeenggekomen opd
dracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D
De Nederland
dse Gordon Setter
S
Club ‐ N.G.S.C. ‐ de
volgendee persoonsgeegevens van u vragen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

V
Voornaam;
TTussenvoegssel;
A
Achternaam;
((Zakelijk) Tellefoonnumm
mer;
((Zakelijk) E‐m
mailadres;
G
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door
d
De Nedeerlandse Gorrdon Setter Club
C ‐ N.G.S. C. ‐ opgeslaggen ten
behoevee van bovenggenoemde ve
erwerking(enn) voor de pe
eriode:
‐

G
Gedurende de
d looptijd van de overeeenkomst en daarna allee
en in de finannciële admin
nistratie
vvoor maximaaal 7 jaar.

Verweerking van persoo
onsgegevvens van Nieuwsb
brief abonnnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrrief abonneees worden do
oor De Nederlandse Gorddon Setter Club ‐
N.G.S.C. ‐ verwerkt ten behoeve van de volgeende doelste
elling(en):
‐

Het informeren van de persoon
p
d.m..v. nieuwsuittingen.

Grondslaag voor dezee persoonsge
egevens is:
‐

Het inschrijvving formulie
er Nieuwsbrieef;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D
De Nederland
dse Gordon Setter
S
Club ‐ N.G.S.C. ‐ de
volgendee persoonsgeegevens van u vragen:
‐
‐
‐
‐

V
Voornaam;
TTussenvoegssel;
A
Achternaam;
E‐mailadres..

Uw persoonsgegevens worden door
d
De Nedeerlandse Gorrdon Setter Club
C ‐ N.G.S. C. ‐ opgeslaggen ten
behoevee van bovenggenoemde ve
erwerking(enn) voor de pe
eriode:
‐

G
Gedurende de
d periode dat
d men aanggemeld is.

Verweerking van persoo
onsgegevvens van prospectt, stakeh older‐
/lobbyycontacten en/off geïntereesseerde
Persoonsgegevens van prospect,, stakeholde r‐/lobbyconttacten en/of geïnteresseeerde worden
n door
De Nedeerlandse Gordon Setter Club
C ‐ N.G.S.CC. ‐ verwerktt ten behoevve van de vol gende
doelstellling(en):
‐

Informatieveerstrekking in
n de vorm vaan nieuwsbrieven en/of gerichte
g
conntacten.

Grondslaag voor dezee persoonsge
egevens is:
‐

Mondelinge toestemmin
ng, afgifte vissitekaartje en/of via kopp
peling op LinnkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D
De Nederland
dse Gordon Setter
S
Club ‐ N.G.S.C. ‐ de
volgendee persoonsgeegevens van u vragen:
‐
‐
‐
‐
‐

V
Voornaam;
TTussenvoegssel;
A
Achternaam;
TTelefoonnum
mmer;
E‐mailadres..

Uw persoonsgegevens worden door
d
De Nedeerlandse Gorrdon Setter Club
C ‐ N.G.S. C. ‐ opgeslaggen ten
behoevee van bovenggenoemde ve
erwerking(enn) voor de pe
eriode:
‐

G
Gedurende de
d periode dat
d men gezieen wordt alss een prospect, stakeholdder‐/lobbyco
ontacten
een/of geïnteeresseerde.

Verweerking van persoo
onsgegevvens van Medewe
erkers
Persoonsgegevens van Medewerrkers wordenn door De Ne
ederlandse Gordon
G
Setteer Club ‐ N.G
G.S.C. ‐
verwerktt ten behoevve van de volgende doelsstelling(en):
‐

Uitvoering geven aan de arbeidsoverreenkomst.

Grondslaag voor dezee persoonsge
egevens is:
‐

De arbeidsovvereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D
De Nederland
dse Gordon Setter
S
Club ‐ N.G.S.C. ‐ de
volgendee persoonsgeegevens van u vragen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

V
Voornaam;
TTussenvoegssel;
A
Achternaam;
TTelefoonnum
mmer;
E‐mailadres;;
G
Geboortedattum;
SSalarisgegevvens;
Kopie ID;
BSN‐nummeer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door
d
De Nedeerlandse Gorrdon Setter Club
C ‐ N.G.S. C. ‐ opgeslaggen ten
behoevee van bovenggenoemde ve
erwerking(enn) voor de pe
eriode:
‐

G
Gedurende de
d periode dat
d men een contract hee
eft en daarna
a alleen in dee financiële
aadministratie voor maxim
maal 7 jaar.

Verstrrekking aan
a derde
en
De gegevvens die u aaan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indieen dit noodza
akelijk is
voor uitvvoering van de
d hierboven
n beschrevenn doeleinden
n.
Zo makeen wij gebruik van een de
erde partij vooor:
‐
‐
‐

Het verzorgeen van de intternetomgevving van het AVG‐programma;
Het verzorgeen van de (fin
nanciële) ad ministratie;
Het verzorgeen van nieuw
wsbrieven enn uitnodiginggen.

Wij geveen nooit perssoonsgegeve
ens door aan andere parttijen waarme
ee we geen
verwerkersovereenkkomst hebbe
en afgeslotenn. Met deze partijen
p
(verwerkers) maaken wij hierin
uiteraard
d de nodige afspraken om
m de beveiligging van uw persoonsgeg
gevens te waaarborgen. Verder
V
zullen wij de door uw
w verstrekte gegevens niiet aan andere partijen verstrekken, ttenzij dit we
ettelijk
verplichtt en toegestaaan is. Een voorbeeld hieervan is dat de
d politie in het kader vaan een onderrzoek
(persoon
ns)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk gevval dienen wij
w medewerkking te verlenen en
zijn dan ook verplich
ht deze gegevvens af te geeven. Tevens kunnen wij persoonsgeggevens delen
n met
derden indien u ons hier schrifte
elijk toestem ming voor ge
eeft.

Binnen de EU
Wij versttrekken geen
n persoonsge
egevens aann partijen welke gevestigd
d zijn buiten de EU.

Mindeerjarigen
Wij verw
werken enkell en alleen pe
ersoonsgegeevens van miinderjarigen (personen joongen dan 16 jaar)
indien daaarvoor schrriftelijke toesstemming is gegeven doo
or de ouder, verzorger off wettelijke
vertegen
nwoordiger.

Bewaaartermijn
n
De Nedeerlandse Gordon Setter Club
C ‐ N.G.S.CC. ‐ bewaart persoonsgeg
gevens niet llanger dan
noodzakkelijk voor heet doel waarvvoor deze zijjn verstrekt dan
d wel op grond
g
van dee wet is vereiist.

Beveilliging
Wij hebb
ben passende technische
e en organisaatorische maaatregelen ge
enomen om persoonsgeggevens
van u te beschermen
n tegen onre
echtmatige v erwerking, zo
z hebben we bijvoorbeeeld de volgen
nde
maatreggelen genomen;
‐
‐
‐

A
Alle personeen die namen
ns De Nederllandse Gordo
on Setter Clu
ub ‐ N.G.S.C. ‐ van uw geggevens
kennis kunneen nemen, zijn gehoudenn aan geheim
mhouding da
aarvan.
W
We hanteren
n een gebruikersnaam enn wachtwoordbeleid op al onze systeemen;
W
We pseudon
nimiseren en zorgen voorr de encryptie van persoonsgegevenss als daar aanleiding
ttoe is;

‐
‐
‐

W
Wij maken back‐ups
b
van de persoonssgegevens om deze te ku
unnen hersteellen bij fysie
eke of
ttechnische in
ncidenten;
W
We testen en evalueren regelmatig oonze maatregelen;
O
Onze medew
werkers zijn geïnformeer
g
rd over het belang
b
van de
e bescherminng van
persoonsgeggevens.

Rechten omtreent uw gegevens
U heeft rrecht op inzaage, rectifica
atie of verwijjdering van de
d persoonsg
gegeven wel ke wij van u
ontvangen hebben. Tevens
T
kunt u bezwaar m
maken tegen
n de verwerking van uw ppersoonsgeggevens
(of een d
deel hiervan)) door ons off door één vaan onze verw
werkers. Ookk heeft u hett recht om de
e door u
verstrektte gegevens door ons te laten overdrragen aan uzzelf of in opd
dracht van u direct aan een
andere p
partij. Wij ku
unnen u vragen om u te leegitimeren voordat
v
wij gehoor
g
kunneen geven aan
voornoeemde verzoeken.
Mogen w
wij uw perso
oonsgegevens verwerkenn op basis van
n een door u gegeven to estemming hiertoe,
h
dan heefft u altijd hett recht deze toestemminng in te trekkken.

Klachtten
evens dan vrragen wij u hierover
Mocht u een klacht hebben
h
overr de verwerkking van uw persoonsgeg
p
h
direct co
ontact met ons op te nem
men. Komen wij er samen
n met u niet uit dan vindden wij dit na
atuurlijk
erg verveelend. U heeeft altijd het recht een klaacht in te die
enen bij de Autoriteit
A
Pe rsoonsgegevvens, dit
is de toeezichthouden
nde autoriteiit op het gebbied van privacybescherm
ming.

Vragen
Als u naaar aanleidingg van ons Privacy Statem ent nog vraggen of opmerkingen heefft neem dan contact
met ons op!

Contaactgegeveens
De Nedeerlandse Gordon Setter Club
C ‐ N.G.S.CC. ‐
{Adres}
{Postcod
de}
{Plaats}
{Emailad
dres}

