
Privacyverklaring Airedale Terrier Club Nederland 

Wij hechten veel waarde aan de privacy van  en communicatie met onze leden.  
In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Airedale Terrier Club Nederland (hierna  A.T.C.N.)  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 deze 
privacyverklaring   

• 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. 

De verwerkingsverantwoordelijke 
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is de Airedale Terrier Club 
Nederland, kantoorhoudende te Reep 19, 5374 CX Schaijk. NL. Ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40. 531.679.. 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. 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de A.T.C.N. verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden 

➢ de ledenadministratie 

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst  

➢ toezending periodieke clubblad van de Vereniging 

➢ toezending van nieuwsbrieven  met informatie voor clubleden 

➢ toezending van uitnodigingen voor club evenementen als (kampioenschap) 
clubmatches, familiedag, club wandelingen. 

➢ Periodiek (4-5 jaarlijks) toezenden van enquêtes over de gezondheid van uw 
Airedale Terrier  

Grondslag voor deze verwerking persoonsgegevens is: 

- De lidmaatschapsovereenkomst. 



Voor de bovenstaande doelstelling(en) registreert de A.T.C.N de volgende 
persoonsgegevens van u: 
- Voorletters; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats). 
-jaar van aanvang lidmaatschap 
-Bankrekening nr. d.m.v. betaling zichtbaar voor penningmeester. 

Verstrekking gegevens aan derden 
Uw NAW gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met deze derde partijen wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten om 
de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen 

Wij verstrekken gegevens aan een derde partij t.b.v.: 

- Het drukken en verzenden  van het clubblad; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft.  

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

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
De A.T.C.N bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  
- Alle personen die namens de A.T.C.N. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan;  
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten;  
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

Foto’s 
Tijdens onze club evenementen  worden foto’s gemaakt die worden gebruikt om verslag te 
doen van het evenement in ons clubblad en op onze website. Mocht u niet op de foto willen, 
geef dit dan aan bij de organisatie van het evenement. Ziet u onverhoopt toch een foto op 
onze website welke u verwijderd wilt hebben meld dit dan even bij ons. 

Gebruik van cookies 
Wij maken op onze web-site gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is 
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 
door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken 
cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel 
uitzetten via uw browser. 



Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke 
statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere 
essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de 
gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of 
gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis 
van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 
Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. 
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen 
toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van 
onderstaande cookies. 

- Cookie: Google Analytics 
  Naam: _ga 
  Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren 
  over hoe de bezoeker de website gebruikt 
  Bewaartermijn: 2 jaar; 

- Cookie: Google Analytics 
  Naam: _gat 
  Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 
  Bewaartermijn: sessie; 

- Cookie: Google Analytics 
  Naam: _gid 
  Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren 
  over hoe de bezoeker de website gebruikt 
  Bewaartermijn: sessie; 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook 
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of 
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw 
persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

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. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem 
dan contact met ons op! 

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren regelmatig het de privacy 
verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen 

Contactgegevens 

Airedale Terrier Club Nederland 



Reep 19 
5374 CX Schaijk 
Email: secretariaat@airedaleterrierclub.nl 

Laatste aanpassing: 25 mei 2018


