
PRIVACY VERKLARING DIERENCENTRUM FARMSTEAD & HEAVENLY STARS 

 

In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze 

gegevens verzamelen en wat we er mee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je 

gegevens word omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt 

vertrouwelijk word behandeld. Dierencentrum Farmstead / Heavenly Stars houd zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we de persoons gegevens:  

• Alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen 

• Niet met anderen zullen delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht. 

• Passend beveiligen 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoons gegeven, wanneer er vragen zijn die niet 

in deze verklaring beantwoord zijn en of klachten heeft kun je contact met ons opnemen.  

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

We verwerken persoonsgegevens van onze klanten, hieronder vind je een overzicht van de meest 

voorkomende (gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken.  

• Voor- en Achternaam 

• Adres gegevens 

• Telefoonnummers 

• Emailadres 

• Gegevens van uw huisdier zoals naam, geboortedatum, geslacht, vaccinatie datum  

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:  

• Administratieve doeleinden  

Dierencentrum Farmstead / Heavenly Stars bewaart de persoonsgegevens conform de wettelijke 

bewaartermijnen overeenkomstig de doelstellingen, gegevens bewaren we langer wanneer dit in 

belang is van onze klant.  

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

• Dierencentrum Farmstead / Heavenly Stars verkoopt jouw gegevens niet aan derden.  

• Door gebruik te maken van het reservering systeem van Dierencentrum Farmstead ga je er 

mee akkoord dat FormDesk deze gegevens verwerkt en door stuurt naar Dierencentrum 

Farmstead / Heavenly Stars, wij hebben met hen een overeenkomst afgesloten over de 

verwerking van deze persoons gegevens, dat dit verloopt via de Algemene Vordering 

Gegevensbescherming.  

• Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen 

  



BEVEILIGING 

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen 

onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen 

• Alle personen die namens Dierencentrum Farmstead / Heavenly Stars van je gegevens 

kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhoudingen daarvan.  

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord voor ons systeem 

• Wij maken back-ups van onze persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

• Wij zijn met Formdesk de verwerker van uw gegevens voor een reservering een AVG 

overeenkomst aangegaan.  

 

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je 

ontvangen hebben, Tevens kun je verleende toestemming intrekken of bezwaar maken tegen 

verwerking van je persoons gegevens of een deel hiervan,  

 

Contact gegevens  

Dierencentrum Farmstead / Heavenly Stars  

Hondsbergweg 1 

5825 HP OVERLOON 

 

0485-383388 

info@dierencentrumfarmstead.nl 

info@heavenlystars.nl  
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