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PRIVACY BELEID VAN POLICE DOGS CENTRE HOLLAND B.V.
Police Dogs Centre Holland hecht veel waarde aan uw vertrouwen De gegevens worden gedeeld met partijen welke uw gegevens
in onze organisatie. Wij begrijpen dat u graag wilt weten waarom nodig hebben voor de uitvoering van de bestelling.
wij uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.
Hieronder leest u meer over de wijze waarop wij omgaan met uw Bescherming van de gegevens:
persoonlijke gegevens.
Wij respecteren uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke
Police Dogs Centre Holland verwerkt persoonsgegevens gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden
volgens de volgende grondslagen.
gebruikt om u te informeren over onze diensten. De gegevens
worden niet uitgeleend, verhuurd of doorverkocht aan andere organi• Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig saties.
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld: U vult een contactformulier op onze website in Bewaartermijn van de persoonsgegevens:
een geeft daarmee toestemming voor de verwerking van de
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen
gegevens voor uitvoering van uw verzoek of bestelling.
U verstrekt informatie die nodig is om een correcte levering waar we het in dit privacy beleid over hebben én voor het naleven van
wetten en regelgeving. Daarna wissen/vernietigen we uw persoonlijke
tot stand te brengen en uit te voeren. Of u heeft mogelijk
gegevens.
interesse in de toekomstige en geeft uw persoonsgegevens
om u informatie toe te sturen.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van Gegevens laten corrigeren als deze niet kloppen:
een overeenkomst.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Uw persoons- en bedrijfsgegevens, waaronder uw bedrijfs
naam, naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres,.
• We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn
aangeleverd, bijvoorbeeld collega’s die bij de bestelling
betrokken zijn. Als u de persoonsgegevens van anderen
aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord
gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook
voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun
persoonsgegevens kunnen gebruiken.
• Beeldmateriaal. Tijdens training of levering worden mogelijk
foto’s of video’s gemaakt voor onder andere onze website of
reclamedoeleinden. Heeft u hier bezwaren tegen dan kunt u dit
voorafgaand aan ons melden.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we hebben,
kloppen en up-to-date zijn. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen.
We zullen uw gegevens corrigeren of wissen, tenzij we ze moeten bewaren
voor zakelijke of wettelijke doeleinden.
We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten.
Wijzigingen in deze verklaring
Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring
op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website.
Laatst bijgewerkt: 20 februari 2019

Voor welk doel worden deze gegevens verwerkt:
De gegevens worden verwerkt met het doel een juiste uitvoering
van de bestelling te kunnen garanderen. Wij verzamelen niet meer
gegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.
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