Privacy- en cookieverklaring
Stichting Fokpaardendag Weert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Fokpaardendag Weert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Privacy van onze deelnemers
Als bestuur van de Stichting Fokpaardendag Weert, delen wij de deelnemers in dit kader mee, hoe
wordt omgegaan met de privacy van onze deelnemers.
Privacy by design - Bij het ontwerpen van producten en diensten zal ervoor gezorgd worden dat
persoonsgegevens goed worden beschermd.
Privacy by default - Als bestuur zullen wij technische en organisatorische maatregelen nemen die
ervoor zorgen dat, als standaard, alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn
voor het specifieke doel dat we willen bereiken.
Welke gegevens worden verzameld met welk doel
De Stichting Fokpaardendag Weert bestaat uit het bestuur en kent geen leden. Het bestuur van de
Stichting houdt een deelnemerslijst bij. In deze lijst wordt per deelnemer vermeld:
-

Naam
Woonadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

In de lijst wordt per pony /paard vermeld:
- Naam pony / paard
- Stamboeknummer

-

Predicaat
Geboortedatum
Kleur
Hoogte (in cm)
Rubriek
Geslacht
Naam vader
Predicaat vader
Naam moeder
Predicaat moeder

Deze persoonsgegevens zijn en/of worden door de deelnemer zelf doorgegeven aan het bestuur. Het
secretariaat beheert de deelnemerslijst en geeft met regelmaat de actualiteit door aan het bestuur.
Als de deelnemer vraagt zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen bij beëindiging van zijn/haar
deelname aan de Fokpaardendag zal dit dan ook gemeld worden aan het bestuur.
Eveneens worden de gegevens van jury, vrijwilligers en sponsoren beheerd door het secretariaat en
op dezelfde wijze behandeld als bij de deelnemerslijst.
De Stichting verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van de deelnemers en overige betrokkenen
alleen voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, te weten:
-

Het instandhouden van de traditie van de jaarlijkse Weerter Fokpaardendag;
Het ter keuring voorgeleiden van paarden;
Het benadrukken van het oorspronkelijk agrarisch karakter van Weert;
Het onder de aandacht brengen van boerderijdieren aan een zo breed mogelijk publiek;
Het bieden van een podium voor de Weerter Paardensector;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De gegevens zijn onder meer nodig om de deelnemers op de hoogte te houden van het evenement
en het organiseren hiervan mogelijk te maken. De penningmeester heeft deze gegevens nodig om de
bijdrage zo die vastgesteld wordt , te innen.
Opvragen en verwijderen van gegevens
Deelnemers kunnen hun persoonsgegevens bij het bestuur van de Stichting opvragen, laten wijzigen
of laten verwijderen in geval van beëindiging van deelname aan de Fokpaardendag. Het secretariaat
is hiervoor het eerste aanspreekpunt.
Openbare publicatie gegevens
De gegevens van de ingeschreven pony’s en paarden worden, samen met de (achter)naam en
woonplaats van de eigena(a)r(en) opgenomen in een openbare catalogus en deelnemerslijst op de
website.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Weerter Fokpaardendag 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 ons op.
Bewaartermijn
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij
voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van de indeling van de catalogus;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Fotografie en publicatie
Van het evenement Fokpaardendag Weert kunnen foto’s worden gemaakt en geplaatst op website
Weerter Fokpaardendag site of op de Facebook-pagina. Indien u een bepaalde foto inbreuk vindt
maken op uw privacy kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. Ook hiervoor is de secretaris het
eerste aanspreekpunt.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Weerter Fokpaardendag gebruikt alleen technische en functionele cookies. 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.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Contactgegevens secretariaat
Stichting Weerter Fokpaardendag
Pleunenweg 2a
6005 RZ Weert
Tel.: +31 (0)6 - 535 468 73
E-mail: info@weerterfokpaardendag.nl
Bank: NL93 RABO 0176951601

