Privacyverklaring De Blesruiters:
Deze privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), privacywetgeving. In deze privacyverklaring kunt u een aantal dingen
vinden:
Informatie over ons bedrijf
Welke gegevens worden verzameld
Waarvoor deze gegevens worden verzameld
Wie deze gegevens ontvangt
Hoelang deze gegevens worden opgeslagen
Welke rechten u heeft als bezoeker
Welke verplichte gegevens worden gevraagd
Welke beveiliging op deze website wordt gebruikt.
Informatie over ons bedrijf
De Blesruiters is gevestigd in Stompwijk. Al sinds jaar en dag zit de ponyclub daar en is inmiddels
uitgegroeid tot een actieve paardensport vereniging. Voor groot en klein, menners en ruiters. Voor
iedereen hebben we wat wils.
Contactgegevens:
Adres: Huyssiterweg 27a
Postcode: 2266 HE Leidschendam-Stompwijk
Emailadres: info@blesruiters.nl
Welke gegevens worden verzameld en waarvoor deze worden verzameld
Op een aantal manieren worden uw gegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.
Analytics
De website van De Blesruiters verzamelt uw gegevens, doormiddel van cookies, om de website te
kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze gegevens worden anoniem
opgeslagen en zijn daarom niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. De informatie die wordt
opgeslagen kan bijvoorbeeld zijn: de duur van uw bezoek of de pagina’s die u bezoekt.
De ontvangers van deze gegevens
De gegevens die op de website worden verzameld zijn uitsluitend beschikbaar voor De Blesruiters en
worden niet gedeeld met derden.

Hoelang deze gegevens worden opgeslagen
De gegevens die worden verzameld door De Blesruiters worden bewaard zolang dit nodig is.
Wanneer u niet wilt dat deze gegevens worden bewaard kunt u contact opnemen met
info@blesruiters.nl.
Welke rechten u heeft als bezoeker
U heeft een aantal rechten, wanneer het aankomt op uw persoonsgegevens.
Recht op inzage
U heeft het recht om ten allen tijden uw gegevens op te vragen die door De Blesruiters zijn
vastgelegd en bewaard worden. U kunt deze gegevens opvragen door telefonisch contact op te
nemen met De Blesruiters of door een email te sturen.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om uw gegevens te
laten rectificeren door De Blesruiters. Dit kunt u doen door telefonisch contact op te nemen of door
een email te sturen.
Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij De Blesruiters liggen opgeslagen wanneer u overstapt naar
een andere partij, dan heeft u recht op overdracht van deze gegevens. Wanneer u dit aangeeft zal De
Blesruiters uw gegevens doorgeven aan de door u gespecificeerde derde partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u dat uw gegevens niet langer bij De Blesruiters zijn vastgelegd? Neem dan telefonisch contact
op of stuur een email en dan zullen uw gegevens worden verwijderd.
Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat
De Blesruiters niet juist met uw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat uw gegevens worden gebruikt door De Blesruiters? Dan heeft u het recht om het
gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer of door een
mail te sturen naar info@blesruiters.nl.

Welke verplichte gegevens worden gevraagd
U bent niet verplicht om uw gegevens in te vullen op de website. Alleen wanneer u contact met ons
wilt opnemen zullen wij naar uw gegevens vragen. Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te
kunnen nemen.
Welke beveiliging op deze website wordt gebruikt.
Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen
beheerd in de website zelf en op het bijbehorende emailadres. De persoonsgegevens die door De
Blesruiters worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens
worden geopend zijn ook beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot
uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

