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Jouw privacy is belangrijk voor ons bij hondenschool Snuffel.  We hechten veel waarde 
aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u lid 
wordt van onze hondenschool, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze 
gebruiken. 
 
De verwijzing naar deze privacyverklaring op de website van Hondenschool Snuffel 
staat op het “inschrijvingsformulier nieuwe leden” en de jaarlijks terugkerende brief “ 
aanmelding nieuw lidjaar”. Door deze te ondertekenen verklaart u dat u op de hoogte 
bent van ons privacybeleid.  
 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 
 
Wij verzamelen alleen de gegevens die direct door u aan ons gegeven zijn bij de 
inschrijven van u en uw hond(en). Deze gegevens zijn toegankelijk voor de 
ledenadministratie, de penningmeester en op uitdrukkelijke vraag van het bestuur van 
de vereniging.   
 
• Voor- en achternaam; 
• Woonadres; 
• Telefoonnummer; 
• Geboortedatum; 
• Nationaliteit; 
• Beroep 
• E- mailadres; 
• Naam, ras, geboortedatum, klasse, chipnummer en evt. stamboomnummer van uw 

hond(en). 
Bij gegevensverwerking van minderjarige kinderen wordt toestemming gevraagd aan 
ouder(s) of voogd(en) om de persoongegevens in de ledenlijst te verwerken.  
 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 
 
Wij hebben als hondenschool de verplichting om aan het einde van het jaar de digitale 
ledenlijst toe te sturen naar de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus). 
De K.K.U.S.H is als “full member” erkend en aangesloten aan de FCI (Fédération  
Cynologique Internationale). 

 
Door de betaling van de jaarlijkse contributie zijn wij in het bezit van uw 
bankrekeningnummer. Deze wordt nooit aan derden bekend gemaakt en staat derhalve 
niet vermeld in de ledenlijst. 
 
Bij het behalen van een overgang of Brevet wordt dit vermeld in de gazet van de 
hondenschool.  
Hierbij wordt alleen vernoemd uw naam, de naam van uw hond en in welke klasse u nu 
gaat spelen.  



 
Wij ontvangen en verstrekken verder geen persoonsgegevens via derden zonder uw 
nadrukkelijke toestemming. 
 
U heeft ten alle tijden het recht op inzage en recht op verwijdering betreffende uw 
persoonlijke gegevens. 
 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 
 
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als u lid bent.  
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijven uw gegevens tot het einde van 
het boekjaar  in de ledenlijst staan. Daarna worden alle gegevens uit de digitale ledenlijst 
gehaald. Uw papieren inschrijfformulier wordt nog maximaal2 jaar bewaard. Daarna 
wordt ook deze vernietigd.  
 

Foto- en/of beeldmateriaal 
 
Een foto is een bijzonder persoonsgegeven en mag derhalve niet zomaar gebruikt 
worden. Vanuit de hondenschool worden er regelmatig foto’s en of beeldmateriaal 
gemaakt tijdens evenementen. Denk hierbij aan Snuffeldag, Wedstrijd bij Snuffel, 
Familiedag, georganiseerde wandelingen, Dogsurvivals, BBQ, Makreelavond, 
Grabbelpas, enz.  
Dit foto- en/of beeldmateriaal kan verspreid worden via: 

• Televisie in de kantine van de hondenschool; 
• Via de Snuffelgazet; 
• Op de website www.hs-snuffel.be; 
• Via Facebookpagina van hondenschool Snuffel; 

 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier nieuwe leden en de jaarlijkse brief voor 
het nieuwe lidjaar geeft u toestemming om foto- en beeldmateriaal waarop u staat te 
mogen gebruiken.  
 
U kunt deze toestemming altijd intrekken door dit schriftelijk te kennen te geven aan het 
bestuur.  
 

 
Vragen en klachten 
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun 
je contact opnemen met onze ledenadministratie. Wie er verantwoordelijk is voor de 
ledenadministratie kunt u vinden op onze website www.hs-snuffel.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hs-snuffel.be/

