
PRIVACYVERKLARING EN COOKIE BELEID 

IN LIJN MET JE HOND, gevestigd aan Stationsweg 32A 8131 DH Wijhe, Nederland, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.inlijnmetjehond.nl 

Stationsweg 32A 

8131 DH Wijhe 

Nederland 

Tel: +31 (0) 6 -12 12 77 15 

Christine van Leeuwenstijn is de Functionaris Gegevensbescherming van IN LIJN MET JE 

HOND. Zij is te bereiken via info@inlijnmetjehond.nl. 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

IN LIJN MET JE HOND verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de door 

ons aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die door IN LIJN MET JE HOND verwerkt woorden: 

- Voor – en achternaam contactpersonen 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het formulier op 

deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt 

IN LIJN MET JE HOND verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het verwerken van uw inschrijving voor een dienst 

- Het opmaken en verzenden van een factuur 

- Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om een dienstverlening uit 

te kunnen voeren. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

IN LIJN MET JE HOND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. IN LIJN MET JE HOND 

hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 



Gedurende de looptijd van de opdracht dan wel zolang de zakelijke relatie voortduurt en 

daarna maximaal 3 jaar of langer indien dat op grond van de wet is vereist. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

IN LIJN MET JE HOND deelt uw gegevens niet met derden. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast 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 IN LIJN 

MET JE HOND en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij IN 

LIJN MET JE HOND een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te 

sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inlijnmetjehond.nl. IN LIJN MET JE 

HOND reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe IN LIJN MET JE HOND persoonsgegevens beveiligt 

IN LIJN MET JE HOND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 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 op via 

info@inlijnmetjehond.nl.  

 

COOKIES BELEID  

IN LIJN MET JE HOND gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy en die noodzakelijk zijn om de website optimaal te laten functioneren. 


