PRIVACY- EN COOKIEBELEID NWTC
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, de Nederlandsche Welsh Terriër Club
informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan
van een lidmaatschap of informatie die wij verzamelen bij uw deelname aan onze activiteiten zoals
wandelbijeenkomsten of triminstructies.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met de u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij
(kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit
document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten)
wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.
Algemene informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
VERWERKING DOOR NWTC
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de Nederlandsche
Welsh Terriër Club ((verder ook te noemen: “NWTC”).
De Nederlandsche Welsh Terriër Club, statutair gevestigd te Ede, is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer V 121174;
HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NOODZAKELIJK
Bent u lid van de NWTC, dan hebben we uw gegevens nodig om het NWTC clubblad (en eventuele
losse informatie) bij u te (laten) bezorgen en om de bijdrage verbonden aan het lidmaatschap te
factureren.
Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens
noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst en deze dus moeten worden ingevuld.
De overige gegevens zijn daarmee optioneel.
SOORTEN GEGEVENS
Er zijn verschillende manieren waarop wij (persoons)gegevens verzamelen:
•

•
•

•

aanmelding voor het lidmaatschap van de NWTC (inclusief abonnement op het clubblad):
hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam,
adres en woonplaats (ten behoeve van de levering);
wijziging van eerder opgegeven persoonsgegevens zoals hierboven beschreven;
de aanvragen voor deelname aan NWTC evenementen (bijvoorbeeld algemene
bijeenkomsten of instructies): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via elektronische
mail of briefpost aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
beschrijvingen van ziekten van Welsh Terriërs die worden doorgegeven aan het Meldpunt
Gezondheid Nederlandse Welsh Terriërs. Hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via
briefpost aan dit Meldpunt hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres en stamboomnummer van
de betreffende hond.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en
telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd), tot
informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect
kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze
gegevens behandelen.

PERSOONSGEGEVENS DIE DE NWTC VERWERKT
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorletter(s)
Achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer (s)
E-mailadres
Ingangsdatum lidmaatschap
Opzegdatum lidmaatschap

DOELEINDEN VERWERKING
De NWTC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

•
•
•
•

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Met name gaat
het dan om te factureren. Individuele financiële gegevens publiceren wij nooit en worden
ook niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten
of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een
incassobureau;
om u het clubblad te kunnen leveren;
vaststellen van jubilea van leden (lidmaatschap 25, 40 of 50 jaar);
om gericht mededelingen (nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht) te
doen, bijv. via e-mail;
analyse door het meldpunt van de meldingen betreffende gezondheidsproblemen van
Nederlandse Welsh Terriërs met een stamboom.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is t.b.v. bovengenoemde
doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Omdat het lidmaatschap kan bestaan uit gebroken tijdsintervallen wordt een lijst met oud-leden
bijgehouden met identieke gegevens. Een deelnemer wordt van deze specifieke lijst verwijderd als
sprake is van hernieuwde aanmelding of als naar het oordeel van de ledenadministrateur er geen
kans bestaat op zo’n her-aanmelding.
DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De levering van ons tijdschrift verzorgen wij niet zelf, maar hebben wij uitbesteed aan EDITOO. Voor
de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees. In de Algemene
Voorwaarden van EDITOO is een privacy verklaring in de zin van de vanaf mei 2018 geldende
verplichting opgenomen.1 Zie ook de website van EDITOO.
De NWTC is als elke rasvereniging verplicht jaarlijks de ledenlijst aan de Raad van Beheer ter
beschikking te stellen. De Raad bepaalt naar aanleiding hiervan de hoogte van de financiële bijdrage
die een club moet afdragen aan de Raad. Verder wordt de lijst gebruikt om te controleren of
bijvoorbeeld leden die fokken inderdaad lid zijn, conform hun opgave.
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BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de
gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De gegevens worden beheerd door de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen het bestuur van
de NWTC. Andere bestuursleden van de NWTC hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens als
dit noodzakelijk is.
Niet tot het bestuur behorende leden van de NWTC hebben geen recht op inzage van de gehele of
gedeeltelijke ledenlijst.
Als wij voor onze diensten (met name de verzending van het clubblad) een externe partij inschakelen
die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze
beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten
‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen
beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.
COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer, of de bestanden die daar
op staan, niet beschadigen.
De NWTC gebruikt geen cookies.
HYPERLINKS
De NWTC website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De NWTC is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy
beleid en het gebruik van cookies op deze websites.
BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens, dat
gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing,
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technischeals organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties,
en het hanteren van een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de gegevens,
enzovoorts.
KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR
Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te
gebruiken. Laat hen dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het bestuur van de NWTC is van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de wijze
waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen wij u
duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de wijze waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@welshterrier.nl (of zie
nadere contactgegevens onder ‘Contact’).
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd; wilt u gegevens (laten) wijzigen
of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan
info@welshterrier.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u
niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan
derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens
voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en
aanbiedingen.
Stuur een e-mail aan info@welshterrier.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie
nadere contactgegevens onder ‘Contact’).
Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van
een identiteitsbewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op
u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie
van uw identiteitsbewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burger service nummer (BSN), MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en foto
onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw
verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij u vragen om uw verzoek
(nader) te specificeren. Wij schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere)
specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe berichten wij u of uw verzoek wordt
ingewilligd.
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op
persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet
bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt feitelijke onjuistheden te
(laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk
onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet
worden gehonoreerd. Ook niet ieder verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig
honoreren. In sommige gevallen zijn wij op grond van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven
bewaren (fiscale wetgeving).
CONTACT
Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan
met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om
inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via
info@welshterrier.nl.
Per post kunt u uw vragen stellen aan:
Secretariaat Nederlandsche Welsh Terriër Club
Bennebroekerlaan 31
2121GR Bennebroek

Denkt u er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw
(volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identiteitsbewijs mee te
sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of gegevens die u opvraagt, wilt laten
wijzigen of laten verwijderen ook werkelijk betrekking hebben op u.
De NWTC stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u
van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u een klacht heeft over het
gebruik van uw persoonsgegevens door de NWTC danwel een verzoek wilt indienen om gebruik te
maken van uw rechten als betrokkene, dan kunt u dit door middel van een e-mail bericht
rechtstreeks laten weten aan de NWTC via secretariaat@welshterrier.nl of door middel van briefpost
aan het adres van het secretariaat van de NWTC, zoals vermeld op genoemde website of recent
verenigingsblad.
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact
met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving staat te u eveneens vrij een klacht in te dienen
bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien
of veranderingen zijn doorgevoerd. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een
duidelijke kennisgeving daarvan zorgdragen; bijvoorbeeld via onze website of door plaatsing in het
clubblad.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatstelijk gewijzigd op 8 juni 2018.

