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Kelly Herbrink van De Honderneming is verantwoordelijk voor de
gegevensverwerking van klanten zoals beschreven in deze
privacyverklaring.
info@dehonderneming.nl
Marconistraat 27, 9406BW Assen.
De Honderneming gebruikt en verwerkt persoonsgegevens van klanten.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst met klanten en een goede dienst te kunnen leveren.
Persoonsgegevens die worden gevraagd zijn NAW-gegevens en contactgegevens. Tevens wordt informatie over de betrokken hond verwerkt:
geboortedatum, geslacht, medische bijzonderheden, medicatie en intact
of gesteriliseerd/gecastreerd.
De Honderneming gebruikt de bovenstaande gegevens voor het uitvoeren
van een dienst, afhandeling van uw betaling, om de klant te kunnen
informeren over producten, diensten en eventuele wijzigingen.
De Honderneming bewaart contact-gegevens van de klant om deze te
kunnen informeren over nieuwe diensten in de toekomst. De klant dient
het schriftelijk aan te geven als deze dat niet toestaat.
Gegevens van betrokken personen worden alleen gedeeld met derden na
toestemming van betrokken personen of wanneer de Honderneming
daartoe verplicht wordt door instanties zoals de belastingdienst.
Gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven.
De klant heeft te allen tijde recht op het inzien en wijzigen van de eigen
persoonsgegevens in administratie van de Honderneming. Hiervoor kan
een mail gestuurd worden naar info@dehonderneming.nl.
De Honderneming gaat zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk om met de
gegevens van klanten.
Indien de klant een klacht heeft over de diensten of gegevensverwerking
van de Honderneming kan deze een mail sturen met gedegen
onderbouwing naar info@dehonderneming.nl.
De Honderneming maakt geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming in welke vorm dan ook.

De Honderneming maakt geen gebruik van cookies.
De Honderneming krijgt/vraagt geen persoonsgegevens van een andere
organisatie tenzij de betrokken personen hier toestemming voor heeft
gegeven aan een of beide organisaties. De Honderneming behoudt zich
voor dat dit wel kan voorkomen indien klanten van ene organisatie worden
doorgestuurd naar andere organisatie waarbij de klant toestemming heeft
gegeven voor het verstrekken van persoonsgegevens.
Van de activiteiten en diensten van de Honderneming kunnen foto’s en/of
filmpjes gemaakt worden en via facebook of de website gepubliceerd
worden. Indien u niet wilt dat u of uw hond in beeld is laat dat dan weten
via WhatsApp of per mail op: info@dehonderneming.nl.
Onze website en/of dienst 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 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@dehonderneming.nl dan verwijderen wij deze informatie.

