
  

  

Gegevensbescherming dierenpension Equipax 

1. Algemeen 

Dierenpension Equipax, gevestigd te <straat>, 3900 Pelt, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: Dierenpension Equipax 

Adres: <straat>, 3900 Pelt 

Tel: +32498103958 

E-mail: info@equipax.be 

BTW nummer: in aanvraag 

 

2. Waarom worden de gegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden door dierenpension Equipax verwerkt ten 

behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden: 

o Het opmaken van een verblijfscontract (wettelijke verplichting) 

o Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

(gerechtvaardigd belang) 

o Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

(uitvoering overeenkomst) 

o Beeldmateriaal voor promotie van het dierenpension (facebook, 

flyers, website en/of 

o reportages (gerechtvaardigd belang) 

 

 

3. Welke gegevens worden verwerkt? 

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende 

persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

o Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 

telefoonnummer(s) en e-mail 

o Gegevens van uw huisdier: naam, ras, inentingen, geslacht, 

karakter en noodzakelijke medische gegevens 

o Contactgegevens van uw dierenarts: naam en telefoonnummer 

o Beeldmateriaal (foto's en/of video's) 
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We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden 

waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

4. Waar verzamelt dierenpension Equipax uw gegevens? 

De gegevens worden via formulieren en lijsten verzameld en 

vervolgens ingebracht in onze offline databank en een offline 

datadrager. Beeldmateriaal wordt bewaard op een datadrager van de 

zaakvoerder. 

 

5. Wie verwerkt binnen dierenpension Equipax uw gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door Diane Jaubin (zaakvoerder). 

 

 

6. Wie krijgt de gegevens? 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan verwerkers/andere partijen, 

uitgezonderd de dierenarts en/of dierenkliniek waarmee Equipax 

samenwerkt indien, zoals beschreven in het reglement, beslist wordt 

(al dan niet samen met de eigenaar) om over te gaan tot medische 

hulp. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, 

tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het 

kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons 

hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijden 

ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

7. Hoelang worden de gegevens bewaard? 

Dierenpension Equipax bewaart de bovenvermelde persoonsgegevens niet 

langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 

dan wel op grond van de wet is vereist. 

Dierenpension Equipax verbindt zich ertoe de gegevens niet langer 

bij te houden dan 5 jaar na het jaar waarin de gegevens door u voor 

het laatst werden meegedeeld aan dierenpension Equipax. 

 

8. Hoe worden de gegevens beveiligd? 

Dierenpension Equipax neemt de bescherming van uw gegevens ernstig 

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
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toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn 

genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking: 

o Alle personen die namens dierenpension Equipax van uw gegevens 

kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

o Verblijfscontracten en andere documenten worden zorgvuldig 

bewaard opdat anderen dan de personen die de gegevens verwerken 

en bewaren er geen kennis van kunnen nemen 

o We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de online 

toepassing samen met een tweede factor via SMS. 

o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens 

 

 

9. Hoe is de eventuele uitoefening van de rechten van betrokkenen 

georganiseerd? 

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de 

persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. U kan dit doen via de 

hoger vermelde contactgegevens. 

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze 

verwerkers. 

U heeft ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten 

overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gevolg kunnen 

geven aan voornoemde verzoeken.  

Er dient wel voor ogen te worden gehouden dat dierenpension Equipax 

in bepaalde gevallen niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan 

het verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging, bv. 

omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang 

(bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch 

onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 

rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op 

vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

 

10. Klachten? 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens 

dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
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11. Wijziging privacyverklaring 

Dierenpension Equipax kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De 

laatste wijziging gebeurde op 11 oktober 2019. 

 

 


