
HV de Cannenburgh, gevestigd aan Poelweg  2 8171 NG Vaassen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:  
Jan Berkhof voorzitter 
06-23941447 
Lydian Stoop penningmeester 
06-19770664 
penningmeesterhvc@gmail.com 
Henriet Jansen van de Sligte, secretaris 
06-23893567 
secretarishvc@gmail.com 

Verwerken persoonsgegevens 
HV de Cannenburgh verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind 
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
• Combinatienummer 
• Gegevens paard 
• Eventuele wedstrijdresultaten 

Minderjarig 
Ben je minderjarig dan heb je toestemming van ouder/voogd of verzorger nodig om 
lid te worden. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
HV de Cannenburgh heeft jouw persoonsgegevens nodig om je op de hoogte te 
houden van de lessen en diverse activiteiten. Ook zullen jouw gegevens gebruikt 
worden voor het rooster van de commissie waarvoor je je hebt aangemeld. 
Voor de wedstrijden hebben wij het combinatienummer en gegevens van het paard 
nodig.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
HV de Cannenburgh bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op het moment 
dat je besluit om bij onze vereniging op te zeggen, zullen de gegevens na de 
opzegdatum worden verwijderd. Wil je wel van onze activiteiten op de hoogte 
blijven, dan dien je dit zelf aan te geven. 
Ten aanzien van de wedstrijden zullen de gegevens na het wedstrijdseizoen 
verwijderd worden. 
De gegevens voor de financiële administratie dienen 7 jaar bewaart te blijven.  
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Delen van persoonsgegevens met derden  
HV de Cannenburgh zal jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden 
verstrekken. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, bv. de KNHS. 

Cookies  
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt 
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken 
van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw 
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen 
dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers 
worden bekeken.  
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, 
voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig 
indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en 
analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 
11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je 
internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen 
en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van uw browser. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door HV de Cannenburgh. Alleen met instemming van jou 
geven wij gegevens door aan derden. Dit gaat in overleg met de secretaris of 
penningmeester. Dit kan alleen als je je kunt identificeren d.m.v. legitimatie. 

Beveiligen persoonsgegevens 
HV de Cannenburgh neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat 
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met onze voorzitter of penningmeester of secretaris. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens  
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking 
van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van 
jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens.


