PRIVACY STATEMENT NEDERLANDSE BARSOI CLUB
Inleiding
Dit statement bevat het privacy beleid van de Nederlandse Barsoi Club (hierna "de NBC").
Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de NBC. Het bestuur van de NBC handelt
hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “de
AVG”). Dit betekent dat:
• Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
statement;
• Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• Wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel wij uw schriftelijk toestemming
daarvoor hebben;
• Wij op de hoogte zijn van uw privacy rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop de NBC persoonsgegevens
verwerkt en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, besproken. De AVG is op 25 mei 2018 in
werking getreden. De verordening en de bijbehorende uitvoeringswet AVG zijn een omvangrijk stuk
wetgeving met tot nu toe slechts een beperkte schriftelijke toelichting. Op veel punten is het daarom
(nog) onduidelijk wat de precieze invulling is die gegeven moet worden aan de begrippen en de
bepalingen. Dit privacy statement kan hierdoor in de loop van de tijd wijzigen. Het bestuur van de
NBC adviseert u dan ook regelmatig het privacy statement op de website van de NBC
(www.barsoiclub.nl) te raadplegen.
Verwerkingsverantwoordelijke
Het bestuur van de NBC is (als verwerkingsverantwoordelijke) verantwoordelijk voor alle hierna
genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. De contactgegevens van het bestuur zijn:
Secretariaat Nederlandse Barsoi Club
Emailadres: secretariaat@barsoiclub.nl
De NBC verwerkt persoonsgegevens van haar leden om uitvoering te geven aan haar taken als
vereniging. Leden maar ook niet-leden kunnen actief deelnemen aan de Kampioenschaps Club Match
(hierna "de KCM") of andere evenementen georganiseerd door de NBC. Ook verwerkt de NBC
persoonsgegevens van bestuursleden en Barsoi fokkers die lid zijn van de club. Verder wordt de
gezondheid van het ras gemonitored op DM waarbij eveneens persoonsgegevens worden verwerkt.
Tenslotte verwerkt de NBC persoonsgegevens van niet-leden die per mail vragen stellen over de
vereniging, fokkers of evenementen.
Persoonsgegevens en doeleinden verwerking
De NBC verwerkt persoonsgegevens van haar leden om uitvoering te geven aan haar taken als
vereniging. Leden maar ook niet-leden kunnen actief deelnemen aan de Kampioenschaps Club Match

(hierna "de KCM") of andere evenementen georganiseerd door de NBC. Ook verwerkt de NBC
persoonsgegevens van bestuursleden en Barsoi fokkers die lid zijn van de club. Verder wordt de
gezondheid van het ras gemonitord op DM waarbij eveneens persoonsgegevens worden verwerkt.
Tenslotte verwerkt de NBC persoonsgegevens van niet-leden die per mail vragen stellen over de
vereniging, fokkers of evenementen.
De NBC verwerkt persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden.
1. Informeren per mail van niet-leden over club
2. Inschrijven nieuwe leden
3. Publiceren nieuwe leden in clubblad (onderdeel acceptatieprocedure)
4. Controleren op betaling van contributie
5. Sturen van aanmaningen
6. Toekennen van erelidmaatschap
7. Toekennen van verenigingsspeld vanwege 25 jarig lidmaatschap
8. Schorsen/ontheffen van leden
9. Uitschrijven van leden
10. Verzenden van het clubblad per post
11. Verzenden per mail van nieuwsbrief over activiteiten e.d.
12. Communiceren met individuele leden over clubaangelegenheden
13. Doorgeven leden en bestuursleden aan Raad van Beheer
14. Verwerken inschrijvingen voor KCM
15. Publiceren deelnemers in catalogus
16. Publiceren uitslagen met foto in clubblad
17. Doorgeven uitslagen en catalogus aan Raad van Beheer
18. Doorgeven uitslagen aan windhonden.info
19. Publiceren bestuursleden in clubblad
20. Publiceren bestuursleden op website
21. Publiceren fokkers op website
22. Publiceren nesten op website
23. Verwerken DM resultaten in DM bestand
24. Verwerken overlijdensoorzaken in bestand overleden Barsois
25. Publiceren DM statistieken
26. Publiceren overlijdensstatistieken
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ten behoeve van bovenstaande doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, tussen
haakjes staan de nummers van de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor de betreffende
persoonsgegevens verwerkt worden.
Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, land, telefoonnummer, mailadres, IBAN nummer, jaar van lid worden, naam fokker
Barsoi, naam eigenaar Barsoi, stamboomgegevens Barsoi, betaler inschrijfgeld KCM, testresultaat
DM, testdatum, laboratorium ID, doodsoorzaak, overlijdensdatum, leeftijd bij overlijden,
overlijdensoorzaak, kennelnaam en bestuursfunctie.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Bij het lid worden van onze club, bij het inschrijven voor onze KCM en/of andere evenementen, door
het insturen van DM-verklaringen van geteste honden dan wel overlijdensberichten, door het
verkozen worden als bestuurder van de NBC, door het aanmelden als fokker dan wel nest voor de
website, verwerken wij persoonsgegevens. In alle gevallen vragen wij uw expliciete toestemming om
de door u opgegeven persoonsgegevens te mogen verwerken. U hebt altijd het recht om deze
toestemming in te trekken. Dit kan door het sturen van een e-mail naar secretariaat@barsoi.nl. Met
een intrekking van de toestemming van verwerking van persoonsgegevens vervalt in beginsel uw

toestemming voor alle doeleinden tenzij u dit anders aangeeft. Dit betekent dat met het intrekken
van uw toestemming de mogelijkheid vervalt om lid te zijn, om in te schrijven voor de KCM of een
ander evenement, lid te worden van het bestuur of als fokker op de website te staan.
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Tijdens
de KCM en andere evenementen worden foto’s genomen om artikelen in het clubblad op te leuken.
Voor het plaatsen van foto’s in het clubblad, vragen wij separaat uw toestemming. Ook deze kunt u
te allen tijde intrekken. In dat geval zullen wij daarna geen foto’s meer plaatsen. Dit heeft geen effect
op de verwerking van uw overige persoonsgegevens.
Uw privacy rechten
Door het van kracht worden van de AVG zijn uw bestaande rechten uitgebreid c.q. versterkt. Om een
eerlijke, juiste verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heeft u de volgende privacy rechten.
• het recht op informatie over de verwerkingen;
• het recht op inzage in hun gegevens;
• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• het recht op beperking van de gegevensverwerking;
• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
• het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
• het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
U kunt uw rechten uitoefenen door per mail een verzoek in te dienen bij:
Secretariaat Nederlandse Barsoiclub
Emailadres: secretariaat@barsoiclub.nl
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij aan derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Een voorbeeld van een derde zijn de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en Windhonden.info. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor separaat schriftelijk toestemming geeft.
Wij maken gebruik van een derde (in de AVG wordt dit een verwerker genoemd) voor de verzending
van ons clubblad en de catalogus van de KCM. Met deze verwerker hebben wij uiteraard afspraken
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door
aan verwerkers waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.
Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Bewaartermijnen persoonsgegevens
De NBC bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uit oogpunt van het bewaren
van de clubhistorie worden sommige persoonsgegevens lang bewaard.
Website
De NBC heeft een eigen website. Wij maken geen gebruik van cookies. Op de website is de
vermelding van persoonsgegevens tot een minimum beperkt. U treft alleen persoonsgegevens van
bestuursleden en fokkers aan. Zij hebben daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven.
Beveiliging van persoonsgegevens
Het bestuur van de NBC hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Alle
bestuursleden zijn doordrongen van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Het
bestuur heeft dan ook passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en oneigenlijke verwerking. Slechts een selecte

groep personen (bestuursleden, kascommissie) hebben uit hoofde van hun functie toegang tot uw
persoonsgegevens. Deze personen zijn gehouden aan de geheimhouding van deze
persoonsgegevens.
Datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de
ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte persoonsgegevens. In het geval zich onverhoopt toch een datalek voordoet,
wordt in beginsel direct door het bestuur een melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gelijktijdig worden maatregelen getroffen om het lek te dichten of herhaling te voorkomen.
Wanneer de inbreuk op de persoonsgegevens een hoog risico voor u inhoudt, zal het bestuur, tenzij
de AVG anders aangeeft, u mededelen dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met uw
persoonsgegevens.
Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact op te nemen met het secretariaat. De contactgegevens zijn:
Secretariat Nederlandse Barsoi Club
Emailadres: secretariaat@barsoiclub.nl
Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht
een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze heeft tot taak de
klacht of het verzoek te behandelen en hier een besluit over te nemen. Tegen dit besluit kunt u in
bezwaar gaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zelf. Bent u het niet eens met de beslissing op het
bezwaar, dan kunt u zich tot de rechter wenden om beroep aan te tekenen. Als er sprake is van een
spoedeisend belang, dan kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. In
Nederland mag u daarnaast de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen of te
adviseren in uw geschil.
Vragen
Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan:
Secretariaat Nederlandse Barsoi Club
Emailadres: secretariaat@barsoiclub.nl
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