
        Privacyverklaring  Dierenverzorgingscentrum “SLIEDRECHT” 

Dierenpension “Sliedrecht” gevestigd aan de Parabool 204, 3364 DH SLIEDRECHT, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring: 

Contactgegevens:                                                                                                                                      
Dierenpension “Sliedrecht”                                                                                                                                                 
Parabool 204                                                                                                                                                                          
3364 DH  SLIEDRECHT                                                                                                                                                           
0184-419441                                                                                                                                                                          
06-51215561                                                                                                                                                                          
dierenpension@gmail.com                                                                                                                                                 
www.dierenpensionsliedrecht.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:                                                                                                 
Voor- en achternaam                                                                                                                                                           
Adres                                                                                                                                                                                       
Postcode                                                                                                                                                                                 
Woonplaats                                                                                                                                                                            
Telefoonnummer(s)                                                                                                                                                              
E-mailadres

Met welk doel registreren wij deze gegevens:                                                                                   
Dierenpension “Sliedrecht” verleent de volgende dienst:                                                                                            
Het tijdelijk verzorgen van kleine huisdieren

Wanneer u van deze dienst gebruik maakt registreren wij uw gegevens met het volgende 
doel:                                                                                                                                                              
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren.

Bewaartermijn:                                                                                                                                         
Na in ieder geval 30 jaar worden de persoonsgegevens verwijderd. Wenst u verwijdering van 
de gegevens binnen deze termijn dan verwijzen wij u naar de paragraaf Gegevens inzien, 
aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:                                                                                         
Dierenpension “Sliedrecht” verstrekt uw persoonsgegevens niet rechtstreeks aan derden 
tenzij wij hiertoe van rechtswege formeel verplicht zijn.

Cookies of vergelijkbare technieken:                                                                                                   
Dierenpension “Sliedrecht” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:                                                                                      
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen.



Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
dierenpension “Sliedrecht”. Mogelijk heeft dit wel gevolgen voor het gebruik maken van de 
dienstverlening van dierenpension “Sliedrecht”.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens op afspraak kenbaar maken in het dierenpension, Parabool 204 te 
Sliedrecht of door het sturen van een e-mail naar dierenpension@gmail.com. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk op uw verzoek. Dierenpension “Sliedrecht” wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dierenpension “Sliedrecht” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 
ons op.


