
Privacyverklaring Snoezel Australian labradoodles 
 
Snoezel Australian labradoodles hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Wij zullen dan ook uw gegevens op een veilige manier verwerken en 
gebruiken. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Snoezel Australian labradoodles houdt zich aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verodening Gegevensbescherming.  
 
Artikel 1: Over ons: 
Snoezel Australian labradoodle 
KVK nummer: 67771157 
Rechtsvorm: Eenmanszaak 
 
Artikel 2: Verwerking van Persoonsgegevens 
Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. 
Om een plek op onze wachtlijst te krijgen verwerken wij de volgende gegevens:  
Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. 
Uw gezinssamenstelling, woonsituatie, werksituatie van u en uw gezin, bijzonderheden die 
invloed kunnen hebben bij de opvoeding van de pup. Deze gegevens worden gebruikt om te 
beoordelen of en welke pup wij u kunnen toewijzen.  
 
Om uw aankoop te beheren zullen wij uw naam, afleveringsadres, factuuradres, email, 
telefoonnummer, betalingsgegevens en aankoopgeschiedenis gedurende de levensduur van 
de pup bewaren. Dit uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst. Indien u garantie heeft 
op het product dan u heeft aangekocht zullen wij deze gegevens gedurende de 
garantieperiode bewaren. 
 
Voor de financiële afwikkeling verwerken wij de volgende gegevens: 
Naam, adres, indien nodig bedrijfsnaam, factuuradres, indien nodig KVK nummer, indien 
nodig BTW nummer, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. 
Deze gegevens zijn nodig om uw betaling te kunnen verwerken. Wij hebben deze gegevens 
nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.  
 
Artikel 3 Communicatie: 
Via de website, onze sociale media of de telefoon kunt u contact zoeken met onze ons en 
kunt u vragen stellen. Om vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. 
Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan Snoezel 
Australian labradoodle niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via 
(onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u 
via onbeveiligde sociale media. Wees voorzichtig met apparaten die je gebruikt voor 
onlinediensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.  
 
 
 
 



Artikel 4: Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen? 
 
Indien u geen pup krijgt toegewezen bewaren wij deze gegevens tot twee jaar na het 
invullen van het formulier. Indien u wel een pup krijgt toegewezen bewaren we uw gegevens 
gedurende het leven van de pup. 
De financiële gegevens bewaren wij volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst 
gedurende 7 jaar. 
 
 

Artikel 5: Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?  

De hosting provider heeft toegang tot gegevens die zijn verstuurd via het contactformulier. 
Dit doen ze in de hoedanigheid voor het verwerken van de gegevens voor Snoezel Australian 
labradoodle en heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
te verzekeren dat uw gegevens uitsluiten voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover 
mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter 
waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.  

 

Wijzigingen  

Deze privacyverklaring en het privacy beleid kunnen worden gewijzigd. De actuele versie 
staat online. Wij adviseren u dit statement en blijft daarom regelmatig te raadplegen.  

Dit document is op 25 mei 2018 vastgesteld voor Snoezel Australian labradoodle en is voor 
het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.  

 

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens 
kunnen worden verstuurd naar:  

info@snoezellabradoodles.nl 

 

 

 
 
 
 


