
                                          
 

 

Privacy Statement 

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om 
 

 

In dit privacy statement beschrijven we hoe we met persoonsgegevens omgaan. Je kunt erop 

rekenen dat we dit zorgvuldig doen. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming 

met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval: 

• Je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor we 

deze hebben gekregen, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 

privacy statement; 

• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke we 

minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen; 

• Jou vragen om uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• We op de hoogte zijn van je rechten rondom je persoonsgegevens, jou hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

 

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met je gegevens omgaan, kunnen we ons 

privacy statement aanpassen en informeren we je daarover via onze website 

 

Wanneer is dit privacy statement van toepassing? 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ponyclub Meppel van je 

verwerkt als je lid bent, als je ouder of voogd van een lid bent of als je onze website gebruikt 

of ons belt. Dit statement geldt ook als je een proefles bij ons deed en geen lid bent geworden. 

Wij verwerken ook gegevens van personen die geen lid zijn. Daarover lees je hieronder meer.  



Als je les geeft aan onze leden 
Geef je les bij onze vereniging? Dan is dit privacy statement op jou van toepassing 

 

Als je vriend van onze vereniging bent  
Ben je vriend van onze vereniging? Dan geldt dit privacy statement voor jou 

 

Als je meedoet aan ons concours of activiteit  
Doe je mee aan ons concours of activiteit? Dan geldt dit privacy statement voor jou 

 

Cookies 
Bezoek je onze website? Dan verwerken we een aantal gegevens van je om de functionaliteit 

van onze website technisch te beheren en verbeteringen aan te brengen.   

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je 

Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer. Sommige persoonsgegevens 

zijn bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens. 

Deze bijzondere gegevens mogen wij niet verwerken.  

 

Wat is verwerken? 
In dit privacy statement lees je vaak het woord “verwerken”. Hieronder verstaan we onder 

andere het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Denk aan het vastleggen, opvragen, 

doorsturen maar ook het wissen en vernietigen van persoonsgegevens.  

 

Hoe komen wij aan je gegevens? 
In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van jou als je lid wordt, deel neemt 

aan een proefles, les gaat geven, vriend van onze vereniging wordt of deelneemt aan ons 

concours of activiteit. Welke gegevens wij van je ontvangen, is afhankelijk van jouw 

betrokkenheid bij onze vereniging.  

 

Wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk beeldmateriaal. Over het algemeen 

heb je hiervoor persoonlijk toestemming voor gegeven. Bij evenementen wordt melding 

gemaakt dat foto’s worden gemaakt. Heb je daartegen bezwaar, dan kun je dat melden bij een 

herkenbare vrijwilliger of bestuurslid. Of achteraf via info@ponyclubmeppel.nl.  

 



Ook kunnen we via de KNHS gegevens ontvangen. Denk hierbij aan een overzicht met 

winstpunten per lid voor onze clubkampioenschap.  

 

Minderjarigen 
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). Hiervoor 

hebben we wel een schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger nodig. 

   

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens we waarom verwerken. Dit noemen we onder 

andere de doeleinden van verwerking. Op basis van de wet (AVG) hebben we ook een 

grondslag nodig om je persoonsgegevens te mogen verwerken.  

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Ben je bij ons lid dan verwerken we je persoonsgegevens vanwege de volgende doelstellingen. 

Je leest ook wat de grondslag is en om welke persoonsgegevens wij je kunnen vragen. 

Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 

Onderzoeken of je lid kunt 
worden; en uitvoering geven 
aan je lidmaatschap 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• Geboortedatum; 
• E-mailadres. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 

• Ledenadministratie 
• Bestuur 
• KNHS 
 

 
 

Het zorgvuldig voeren van de 
financiële administratie 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekening; 
• Betaalgegevens. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 

• Ledenadministratie 
• Bestuur 
 
 

Aan en afmelden van 
bestuursleden  

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• Geboortedatum; 
• E-mailadres. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 
/ wettelijke 
grondslag 

• Ledenadministratie 
• KvK 
• Bank 
• Verzekeraar 
 

Contact leggen na beëindiging 
van je lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een reünie of 
bijzondere gebeurtenis. 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
 

Publiceren van beeldmateriaal 
en onderhouden archief 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Beeldmateriaal. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
• E-marketing 
• Websitebeheerder 

 

 



Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van de Ponyclub 
Ben je vriend van onze vereniging dan verwerken we je persoonsgegevens vanwege de 

volgende doelstellingen. Je leest ook wat de grondslag is en om welke persoonsgegevens wij je 

kunnen vragen. 

Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 

Het zorgvuldig voeren van de 
financiële administratie 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekening; 
• Betaalgegevens. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 

• Ledenadministratie 
• Bestuur 
 
 

Publiceren van beeldmateriaal 
en onderhouden archief 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Beeldmateriaal. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
• E-marketing 
• Websitebeheerder 

Contact leggen. Bijvoorbeeld 
voor een reünie, een activiteit 
of bijzondere gebeurtenis. 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
 

 

Verwerking van persoonsgegevens van een instructeur 
Geef je les bij onze vereniging dan verwerken we je persoonsgegevens vanwege de volgende 

doelstellingen. Je leest ook wat de grondslag is en om welke persoonsgegevens wij je kunnen 

vragen. 

Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 

Het zorgvuldig voeren van de 
financiële administratie 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekening; 
• Betaalgegevens. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 

• Ledenadministratie 
• Bestuur 
 
 

Publiceren van beeldmateriaal 
en onderhouden archief 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Beeldmateriaal. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
• E-marketing 
• Websitebeheerder 

Contact leggen. Bijvoorbeeld 
voor een reünie, een activiteit 
of bijzondere gebeurtenis. 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van een vrijwilliger 
Ben je vrijwilliger van onze vereniging dan verwerken we je persoonsgegevens vanwege de 

volgende doelstellingen. Je leest ook wat de grondslag is en om welke persoonsgegevens wij je 

kunnen vragen. 

Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 



Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 

Het zorgvuldig voeren van de 
financiële administratie 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekening; 
• Betaalgegevens. 

Uitvoering van 
de overeenkomst 

• Ledenadministratie 
• Bestuur 
 
 

Publiceren van beeldmateriaal 
en onderhouden archief 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Beeldmateriaal. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
• E-marketing 
• Websitebeheerder 

Contact leggen. Bijvoorbeeld 
voor een reünie, een activiteit 
of bijzondere gebeurtenis. 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
 

 

Verwerking van persoonsgegevens bij deelname concours of activiteit 
Ben je geen lid van onze vereniging maar doe je mee aan ons concours of activiteit dan 

verwerken we je persoonsgegevens vanwege de volgende doelstellingen. Je leest ook wat de 

grondslag is en om welke persoonsgegevens wij je kunnen vragen. 

Doelstelling Persoonsgegevens Grondslag Ontvangers 

Onderzoeken of je mee mag 
doen; en uitvoering geven aan 
je aanmelding 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• Geboortedatum; 
• E-mailadres. 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

• Activiteitencommissie 
• KNHS (bij concours) 
 

 
 

Publiceren van beeldmateriaal 
en onderhouden archief 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Beeldmateriaal. 

Toestemming • Ledenadministratie 
• Bestuur 
• E-marketing 
• Websitebeheerder 

 

Met wie delen we je persoonsgegevens? 
Als je lid bent van Ponyclub Meppel, wisselen we je persoonsgegevens uit met de KNHS. Ben je 
tevens bestuurslid, dan delen we je gegevens ook met onder andere de kamer van 
koophandel, onze huisbank en verzekeraar.  

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

 

Hoe zorgen wij voor je gegevens? 
Wij beschermen je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben 

adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Een aantal 

voorbeelden lees je hieronder. 



• Iedereen die namens Ponyclub Meppel van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, 

zijn verplicht tot vertrouwelijkheid, zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens en mogen je persoonsgegevens niet onrechtmatig 

of onnodig verstrekken. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid; 

• We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens die we regelmatig controleren op 

succesvol herstel; 

• Jaarlijks worden alle getroffen maatregelen beoordeeld en zo nodig aangepast. Of 

eerder als daar aanleiding voor is.; 

• Wij maken gebruik van gegevens autorisatie 

 

Beveiligingslek? 
Heb je een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt in onze website? Meld het ons om 

misbruik te voorkomen. 

Wij adviseren je zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inloggegevens, 

adresgegevens, Burgerservicenummer, rekeningnummers niet publiekelijk te delen   

 

Social Media 
Bij gebruik van social media adviseren wij je om gegevens alleen via DM (Direct Message) met 

ons uit te wisselen. Wij hebben geen invloed op de manier waarop social media-providers met 

je persoonsgegevens omgaan. 

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens 
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang je gegevens worden 

bewaard, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn 

kan per doel verschillen.  

 

Welke rechten heb je met betrekking tot je 
persoonsgegevens? 
Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Wil je er gebruik 

van maken? Stuur dan een mail naar info@ponyclubmeppel.nl We kunnen je vragen om je te 

legitimeren, om ervoor te zorgen dat niet iemand anders je rechten uitoefent. Zie hoe je dat 

veilig kunt doen op de website van de overheid. 

 



We zullen binnen één maand op je verzoek reageren. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten 

we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is. 

 

Inzage in je persoonsgegevens 
Je mag ons vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken. 

 

Rectificatie van je persoonsgegevens 
Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens 

 

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens 
Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je 

persoonsgegevens. Als wij de verwerking van je persoonsgegevens doen op basis van een 

wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij je verzoek tot 

beperking afwijzen. 

 

Bezwaar maken tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens 
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Ponyclub Meppel. 

Dat kan niet tegen elke verwerking. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis 

van een overeenkomst dat wij met je hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Deze 

moeten we dus verwerken. 

 

Niet worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming 
Dit recht uitoefenen heeft geen zin. Wij maken namelijk geen gebruik van geautomatiseerde 

besluitvorming.  

 

Overdragen van persoonsgegevens 
Je mag ons vragen de door jouw verstrekte persoonsgegevens aan jou of rechtstreeks aan een 

andere organisatie over te dragen. We bieden deze persoonsgegevens dan binnen de 

wettelijke vastgestelde termijn aan. Dit kan wel alleen als het gaat om gegevens die je in het 

kader van een overeenkomst met ons of met je toestemming aan ons hebt verstrekt. Als je de 

gegevens door ons aan een andere partij wil laten overdragen, dan kan dat alleen als dat 

technisch mogelijk is en veilig kan gebeuren.  

 

Persoonsgegevens laten wissen 
Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Als wij je 

persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van een 

overeenkomst met jou, dan kunnen wij je verzoek tot verwijdering (gedeeltelijk) afwijzen.  



 

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken omdat je daarvoor expliciet toestemming voor hebt 

gegeven, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

 

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht? 
Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met een van onze 

bestuursleden. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit 

aan ons melden via info@ponyclubmeppel.nl Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit persoonsgegevens. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

T.a.v. de klachtencoordinator 

Postbus 93 374 

2509 AJ DEN HAAG 

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in oktober 2020 

 


