Privacyverklaring
Artikel 1: Inleiding
Hieronder vindt u de privacyverklaring van manege De Boerskotten c.q. Stichting
Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal (SPGO). De manege is gevestigd aan Boerskottenlaan
35, 7574 VB Oldenzaal. SPGO staat ingeschreven bij de KvK te Enschede onder
nummer:41027148.
In deze privacyverklaring leest u hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.
Artikel 2: Persoonsgegevens
Manege De Boerskotten verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 Naam
 Adres
 PC en Woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Medische gegevens en beperkingen indien van belang voor de activiteiten verricht
op en rond het paard
Deze gegevens verwerkt manege De Boerskotten voor de volgende doeleinden:
 Het ondernemen van activiteiten op en rond het paard
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u de juiste informatie te
kunnen verstrekken
Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die manege De Boerskotten van u heeft verzameld inzien
of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met de instructrice.
Artikel 4: Derden
Manege De Boerskotten c.q. SPGO verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan
derden. Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen, dan
heeft u te allen tijde het recht deze weer in te trekken.
Artikel 5: Administratie en registratie
Voor de administratie maakt SPGO gebruik van een laptop waarop de NAW-gegevens van de
ruiters vastgelegd worden. Alle incasso-informatie is opgeslagen in de beveiligde
bankomgeving.
Artikel 6: Website
Manege De Boerskotten houdt op de website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon
herleidbaar zijn. Ook maakt manege De Boerskotten geen gebruik van cookies.
Voor het gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal wordt bij intake toestemming
gevraagd. Alleen wanneer toestemming is verleend kunnen foto’s en ander beeldmateriaal
gebruikt worden voor publicatie.
Artikel 7: Bewaartermijn
De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens worden na opzegging vernietigd c.q.
verwijderd nadat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.
Artikel 8: Beveiliging
Manege De Boerskotten c.q. SPGO 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 de instructrice en/of het bestuur.
Artikel 9: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

