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Privacy Verklaring 
Via deze Privacy Verklaring informeert Horse-insight u over de wijze waarop ik 

omga met uw persoonsgegevens. Horse-insight is in deze verantwoordelijk voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Horse-insight respecteert uw privacy en ik houd 

me aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

1 Welke gegevens? 
Horse-insight verwerkt de persoonsgegevens die ik van u (of van uw werkgever) 

ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die ik ontvang bij aanmelding voor een 

sessie of training, aanmelding om informatie voor social media te ontvangen of als u op 

andere wijze contact met mij opneemt. Ik verzamel en verwerk onder meer de volgende 

persoonsgegevens, wanneer deze van toepassing zijn:  

• uw voor- en achternaam 

• geslacht  

• adres en woonplaats  

• telefoonnummer 

• emailadres 

• IP adres 

• eventueel gegevens over het bedrijf en daar de contactgegevens van 

• BTW nummer 

• bankrekeningnummer 

• uw feedback over de sessie of training  

• overige informatie die u aan ons verstrekt of die nodig zijn voor de overeenkomst 

en waarvoor u toestemming hebt verleent.   

 

2 Doelen 
Horse-insight gebruikt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doelen: 

• Het verzorgen van de afgesproken diensten 

• Registeren en administratieve afhandeling van de overeenkomst 

• Informeren over de relevante producten en diensten 

• Analyses te doen om de dienstverlening te verbeteren 

• De gevraagde inlichtingen te verstrekken en te reageren op vragen of klachten 

 

Horse-insight verwerkt de persoonsgegevens voor het grootste gedeelte op basis van de 

grondslag uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de persoonsgegevens niet 

noodzakelijk zijn voor het correct opstellen of uitvoeren van de overeenkomst vraagt 

Horse-insight jou eerst om toestemming. 

 

De persoonsgegevens die ik gebruik voor analyses worden door mij geanonimiseerd en 

zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Horse-insight zal uw gegevens niet aan andere 
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derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven 

aan Horse-insight of indien Horse-insight daartoe wettelijk verplicht is. 

 

3 Beveiliging en bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde 

personen via de huidige gebruikelijke technieken. Horse-insight bewaart uw 

persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of 

zo lang als de wet dat voorschrijft.  

 

4 Inzage, correctie en verwijdering 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te 

verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Horse-

insight richten door een e-mail te sturen naar ilsevrooij@gmail.com, onder vermelding 

van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Horse-insight de 

betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de 

wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende 

redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

 

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Er is ook altijd de mogelijkheid om de toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kunt u ook contact opnemen 

met Horse-insight. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de 

gegevens die u wil inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet 

toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien. 

 

5 Cookies 
Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie 

wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. 

De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen 

verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval 

kan ik niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website van Horse-

insight op een juiste manier werken. 

 

6 Wijzigingen 
Horse-insight kan deze Privacy Verklaring wijzigen. We raden dan ook aan om de 

website en deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van 

eventuele wijzigingen. Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-07-

2020. 

 

 


