
Privacyverklaring �   

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
VIP Dogs Veluwezoom verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van de 
diensten van VIP Dogs Veluwezoom en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website, op papier. mondeling of per bericht aan VIP Dogs Veluwezoom 
heeft verstrekt. VIP Dogs Veluwezoom kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

�   Uw voor-/achternaam

�   Uw adresgegevens

�   Uw telefoonnummer

�   Uw emailadres

�   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van de diensten van    

    VIP Dogs Veluwezoom


Waarom heeft VIP Dogs Veluwezoom gegevens nodig 
VIP Dogs Veluwezoom verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

�   U te kunnen vinden om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

�   U te kunnen informeren, telefonisch/mail/post/social media, om de dienstverlening uit te 

    kunnen voeren.

�   U te kunnen informeren m.b.t. wijzigingen van de dienstverlening.

�   Uw betalingen te kunnen afhandelen en op de juiste manier te kunnen verwerken.

�   Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die VIP Dogs Veluwezoom heeft, zoals gegevens 

    die nodig zijn voor de belastingaangifte.

�   U de facturen te kunnen toe sturen.


Hoe lang bewaart VIP Dogs Veluwezoom uw gegevens? 
VIP Dogs Veluwezoom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.


Delen met anderen 
VIP Dogs Veluwezoom deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk 
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw 
gegevens worden in opdracht van VIP Dogs Veluwezoom alleen door bedrijven verwerkt die in het 
bezit zijn van een privacyverklaring om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Als VIP Dogs Veluwezoom in overleg treedt met een collega en/of dierenarts gebeurt dit alleen 
met uw nadrukkelijke toestemming (zie algemene voorwaarden).


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek 
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@vipdogsveluwezoom.nl. VIP Dogs Veluwezoom zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, 
op uw verzoek reageren.


Beveiliging 
VIP Dogs Veluwezoom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
info@vipdogsveluwezoom.nl.
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Cookies

vipdogsveluwewezoom.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de 
harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden.Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze 
website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de 
(anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze 
gebruiksvriendelijker maken. Zie ook onze uitgebreide cookieverklaring op vipdogsveluwezoom.nl.


Gegevens VIP Dogs Veluwezoom 
�   Naam:	 	 	 	 VIP Dogs Veluwezoom

�   Postadres + vestigingsadres:	 Spankerenseweg 15

	 	 	 	 	 6951 CD  DIEREN

�   Telefoonnummer:	 	 	 06-21281074

�   E-mail:	 	 	 	 info@vipdogsveluwezoom.nl 

�   Internet:	 	 	 	 vipdogsveluwezoom.nl 

�   Social media:	 	 	 @vipdogsveluwezoom	 	 

�   KvK inschrijvingsnummer: 		 08079060


Privacyverklaring �  / �2 2 �  VIP Dogs Veluwezoom juni 2019

http://vipdogsveluwezoom.nl
mailto:info@vipdogsveluwezoom.nl
http://vipdogsveluwezoom.nl

