
PRIVACYVERKLARING   

Manege Het Hulsbeek B.V. (hierna te noemen: “TRC Het Hulsbeek”) hecht veel waarde 
aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke 
(persoons)gegevens wij verwerken en gebruiken en met welk doel. Waar wordt 
gesproken over gegevens, wordt eveneens persoonsgegevens bedoeld.  
  
Op wie is deze verklaring van toepassing?  
Deze privacyverklaring geldt voor alle natuurlijke personen die gebruik maken van de 
dienstverlening van TRC Het Hulsbeek. Onder deze natuurlijke personen worden onder 
andere verstaan:klanten van TRC Het Hulsbeek (ruiters, amazones), personen die 
gebruik maken van onze faciliteiten en werknemers. Waar in deze privacyverklaring 
wordt gesproken over ‘Klant’, wordt eveneens ieder ander natuurlijke persoon bedoeld 
die aanwezig is op het terrein van TRC Het Hulsbeek.  
  
Wat zijn persoonsgegevens?  
Persoonsgegevens zijn gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. 
Bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens of e-mailadres. Naast deze ‘gewone’ persoonsgegevens 
is er nog een speciale categorie persoonsgegevens, de zogenaamde bijzondere 
persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens zoals iemands ras, 
godsdienst of gezondheid.  

  
Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we alle handelingen die je met 
persoonsgegevens verricht. Denk aan het inzien, kopiëren, opslaan, doorsturen, 
aanpassen, archiveren, verwijderen, of het vastleggen van persoonsgegevens.  
  
Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt TRC Het Hulsbeek?  
Persoonsgegevens die TRC Het Hulsbeek gewoonlijk verzamelt en gebruikt, zijn onder 
meer:   

• je naam, adres, geboortedatum en contactgegevens  
• correspondentie als je contact met ons opneemt;  
• aan- en afwezigheidsregistraties lessen;  
• deelnemerslijsten voor wedstrijden;  
• foto's en video's;  

  
Waarom verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens?  
TRC Het Hulsbeek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:   

  
• om te voldoen aan onze verplichtingen jegens jou als klant;  
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is;   

  

  

    
Op basis waarvan zijn wij gerechtigd deze persoonsgegeven te verwerken?  



TRC Het Hulsbeek heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw gegevens die wij van je 
hebben te mogen verwerken. Wanneer je lessen volgt bij TRC Het Hulsbeek, is het 
verwerken van persoonsgegevens voor alle genoemde doelen gebaseerd op 
verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van de les overeenkomst, op basis van een 
wettelijke plicht of de gerechtvaardigde belangen van TRC Het Hulsbeek, waarbij wij 
jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden.   
  
Ook kunnen wij jou in sommige gevallen om toestemming vragen, bijvoorbeeld in het 
geval dat wij een foto waar jij op afgebeeld staat extern willen gebruiken. In het geval 
van toestemming heb jij geheel de vrije keuze of je toestemming wenst te geven of niet. 
Je gegeven toestemming kan je te allen tijde weer intrekken.   
  

Moet je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekken?  
Het verstrekken van je persoonsgegevens is een vereiste om een overeenkomst met je 
aan te gaan en/of in stand te houden. Dit betekent dat je verplicht bent om ons je 
persoonsgegevens te verstrekken.   
  
Als je ons jouw persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zo zijn dat we geen 
overeenkomst met je kunnen aangaan, of je in ieder geval niet meer zou kunnen 
deelnemen aan bepaalde processen (wat ook tegen de overeenkomst kan ingaan die je 
met ons hebt).   
  
Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?  
TRC Het Hulsbeek mag (en is in sommige gevallen wettelijk verplicht) je gegevens een 
aantal jaren te bewaren nadat je overeenkomst met TRC Het Hulsbeek is beëindigd. Over 
het algemeen bewaren we gegevens op grond van onze administratieplicht 5 of 7 jaar. 
Overige persoonsgegevens bewaren we 2 jaar. We bewaren gevoelige en bijzondere 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.   
  
Geven we je persoonsgegevens door aan derden?  
Zoals al eerder in deze privacyverklaring benoemd geven wij jouw gegevens in sommige 
geval door aan derden. We doen dat aan de hieronder genoemde derden en in de 
volgende omstandigheden:   

We delen je gegevens met de overheid, de politie, toezichthouders of 
rechtshandhavingsinstanties als wij van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht 
zijn, daar het recht toe hebben of als dit voorzichtigheidshalve nodig zou zijn om dit te 
doen;  
  
Versturen wij je persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?  Je 
persoonsgegevens kunnen (eventuele via derden) worden verstuurd naar een of meer 
andere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Je 
persoonsgegevens worden alleen naar landen buiten de Europese Unie verzonden indien 
zij de geldende privacy wet- en regelgeving in acht nemen.   
  

    
Welke rechten heb je?  



Op basis van de wet heb jij onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, 
verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit. Deze rechten 
zullen we kort aan je toelichten.  

  
Het recht op toegang tot en een afschrift van je persoonsgegevens  
Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. 
Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op bepaalde 
informatie over hoe deze persoonsgegevens verwerkt worden. In sommige gevallen kun 
je ons vragen om je een elektronisch afschrift van je gegevens te sturen.   

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens   
Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben, niet correct zijn, 
kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.   

Recht op vergetelheid / gegevens te laten wissen  
Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens te bewaren of verwerken, kun je ons 
vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat beperken) of je 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.   

Recht om bezwaar te maken  
Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van 
TRC Het Hulsbeek (en niet op andere verwerkingsgronden) of te maken heeft met direct 
marketing, heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens 
door TRC Het Hulsbeek op basis van je persoonlijke situatie.   

Als je gebruik wilt maken van één van je rechten, stuur dan een e-mail naar 
manege.trc@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is 
gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. TRC Het Hulsbeek zal zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, op jouw verzoek 
reageren.  
   
Tot slot  
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of wil je nadere informatie 
over hoe we je persoonsgegevens beschermen? In dat geval kun je per e-mail contact 
opnemen met M.M.J. Willemsen-Diepman via manege.trc@outlook.com.  Als je van 
mening bent dat TRC Het Hulsbeek niet heeft gehandeld op grond van deze 
privacyverklaring, dan kan je ook contact opnemen met M.M.J. Willemsen-Diepman via  
manege.trc@outlook.com. Ook willen wij je er op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
  
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door TRC Het Hulsbeek worden gewijzigd. 
Indien er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring, dan zullen wij je 
hierover tijdig informeren.  

    



AANVULLING PRIVACYVERKLARING   

Beeldmateriaal  
Op het terrein van TRC Het Hulsbeek worden op verschillende momenten foto’s en/of 
video opnames gemaakt, bijvoorbeeld tijdens lessen en wedstrijden. Wij vinden het van 
belang dat jij hier bewust van bent. De in de privacyverklaring genoemde rechten zijn op 
dit beeldmateriaal van toepassing.  

Wij vinden het wenselijk om expliciet toestemming aan jou te vragen voor het maken 
van foto’s en/of video opnamen en gebruik te maken van deze materialen. Ook kunnen 
wij deze foto’s en/of video’s extern gebruiken op social media zoals Facebook of 
Instagram. Wij verzoeken jou dan ook om aan te geven of wij beeldmateriaal van jou 
mogen gebruiken door middel van onderstaande toestemmingsverklaring. Jij hebt ten 
alle tijde geheel de vrije keuze om deze toestemming in te trekken. Indien je dit wens, 
stuur dan een e-mail naar manege.trc@outlook.com.  

  
 

  

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en/of video’s door TRC Het Hulsbeek gebruikt 
mogen worden:   

¨ op de website;  

¨ op social media;   

¨ op posters / beeldmateriaal op het terrein van TRC Het Hulsbeek .  

  

Mijn voornaam en achternaam mogen gebruikt worden bij het publiceren van 
wedstrijdgegevens:  ¨ op de website;  

¨ op social media;   

  
Graag aankruisen waarvoor je toestemming geeft  

  

Datum:       ..............................................................................  

  

Naam:       ..............................................................................  

  

Handtekening:    ..............................................................................  

  


