
PRIVACY- EN COOKIEBELEID Nederlands Shetland Pony Stamboek 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer, de AVG, van kracht. De AVG is de 
nieuwe Europese privacywet, die de oude Nederlandse privacywet vervangt. De nieuwe wetgeving 
legt strengere regels op voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens en geeft personen 
meer recht en onder andere verenigingen als het Nederlands Shetland Pony Stamboek meer 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. De wet geldt zowel 
voor commerciële als niet-commerciële organisaties. Elke onderneming of zelfstandige moet ervoor 
zorgen dat het bewaren en gebruiken van gegevens over klanten, leveranciers, personeel, 
overeenstemt met de nieuwe wetgeving.  
 

Het Nederlands Shetland Pony Stamboek hecht de hoogste prioriteit aan het beschermen van de 
privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Onder de oude wet 
voerde het bestuur al een zeer terughoudend beleid met betrekking tot persoonsgegevens. Dat is 
onder de nieuwe regelgeving niet anders. Wij zijn van mening dat het van belang is u te informeren 
over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden 
over hoe die gegevens worden gebruikt.  
 
Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze 
service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke 
aanbiedingen of informatie of andere marketingcommunicatie sturen, kunt u ons dat op elk moment 
laten weten door contact met ons op te nemen. 
Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. 
Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de hiernavolgende onderneming: 

Nederlands Shetland Pony Stamboek 
Nieuwstad 89 
7201 NM Zutphen 

Hierna “NSPS” genoemd.  
 
In het kader van de diensten welke het NSPS verstrekt, worden door het NSPS persoonsgegevens 
verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke dataprotectie en 
privacywetgeving.  
Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig 
waarborgen hiervan. 
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TOELICHTING MET BETREKKING TOT COOKIES 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw 
browser. 
Waarom maken we gebruik van cookies? 
Wij gebruiken bepaalde cookies op onze website.  
Wij gebruiken uw persoonsgegevens vanaf nu ook om de diensten van het NSPS te optimaliseren en 
de diensten waarvoor u kiest te personaliseren. 
Sommige cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een 
betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse doeleinden. 
Hoe kan u cookies op uw computer of mobiel toestel beheren of verwijderen? 
Alle grote internetbrowsers bieden de optie om cookies te beheren. We verwijzen u hiervoor verder 
naar de help-functie van de browser die u gebruikt.  
Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw computer of mobiel toestel, dan kunt u 
dit instellen in uw browser. U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer u bepaalde cookies 
niet aanvaardt, wij de goede werking van onze website niet kunnen garanderen. 
  
PRIVACYBELEID VAN HET NSPS 
Welke gegevens slaan wij op? 
Het NSPS kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van de diensten van het 
NSPS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, een inschrijfformulier of op 
een andere wijze aan het NSPS heeft verstrekt. Het NSPS kan de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

 voor- en achternaam; 

 adresgegevens; 

 bankrekeningnummer; 

 telefoonnummer, emailadres, IP-adres; 

 naam, geslacht, levensnummer, stamboomgegevens ouders, voorouders en nakomelingen van 
uw Shetland Pony(s); 

 uitslagen van uw pony(s) op premiekeuringen, fokdagen, nationale kampioenschappen,, 
manifestatie keuringen, internationale shows, en andere wedstrijden ter publicatie in De 
Shetland Pony en/of op de website van het NSPS; 

 resultaten van (gezondheids)onderzoeken van uw pony(s) ter publicatie in het blad De Shetland 
Pony en/of op de website van het NSPS; 

 Foto’s van u, uw kinderen en of uw pony(s) tijdens de deelname aan door het NSPS of 
onderafdelingen daarvan georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in het blad 
De Shetland Pony, de website en/of de Facebookpagina van het NSPS.  
Indien u hiertegen bezwaar hebt, laat dat dan weten door een bericht te sturen naar 
info@shetlandponystamboek.nl. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden 
of sfeerbeelden waarop u, uw kind en/of uw pony niet centraal als duidelijk herkenbaar van de 
actie staan afgebeeld of wanneer er duidelijk werd geposeerd voor de foto. Door het laten 
nemen van uw portret, het portret van uw kind en/of uw pony gaan wij ervan uit dat u akkoord 
gaat met de reproductie ervan; 

 overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie, telefonisch dan wel op andere wijze 
verstrekt.  
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Waarom is het NSPS deze gegevens nodig? 
Het NSPS verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, post 
of e-mail als u daar om verzoekt, en/of om de door u gebruikte diensten van het NSPS te verlenen 
zoals bijvoorbeeld:  

 afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap;  

 toesturen blad de Shetland Pony, uitnodigingen, nieuwsbrief, etcetera 

 deelname aan activiteiten van het NSPS 

 ten behoeve van (fok)beleid en fokkerijzaken.  
 
Hoe lang bewaren wij deze gegevens? 
Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van onze 
onderneming en onze website. Contactgegevens die u zelf invult worden niet langer bewaard dan 
nodig.  
U kunt, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te 
gebruiken voor direct marketing. 
 
Welke gegevens delen wij met anderen? 
Het NSPS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Het NSPS verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan 
andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, 
of fraude te voorkomen of te bestrijden. 
 
Indien het NSPS voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van 
derden, zogenaamde bewerkers, heeft het NSPS als verantwoordelijke met de bewerkers een 
verwerkersovereenkomst gesloten. 
 
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 
Het NSPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende administratieve, 
technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de 
specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen 
vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens 
die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat 
we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om 
ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging 
van uw contactgegevens). 
 
Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming 

is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. 

 

 
  



Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen? 
U heeft het recht: 

 op informatie en inzage van uw gegevens; 

 op verbetering van persoonsgegevens; 

 op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden); 

 op beperking van de verwerking; 

 van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare 
vorm; 

 uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het NSPS. Het NSPS zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Uitzondering op uw rechten zijn uw gegevens waarvan het NSPS vanuit de overheid/RVO de 
verplichting heeft deze te bewaren. Deze gegevens kunnen en mogen door het NSPS niet worden 
vernietigd. 
 
 
Contact 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de 
verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 

Het NSPS is als volgt te bereiken: 
Nederlands Shetland Pony Stamboek 
secretariaat: Nieuwstad 89, 7201 NM Zutphen 
telefoon: +31-575-518063 
e-mail: info@shetlandponystamboek.nl 
 
Het NSPS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
door ons. 
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