
 

Privacy Statement  - Raad van Beheer  op kynologisch gebied in Nederland 

 

Deze website wordt beheerd door de Vereniging Raad van Beheer op kynologisch gebied in 

Nederland (hierna "Raad van Beheer" of "wij''). De Raad van Beheer is een federatie van 

verenigingen op kynologisch gebied. Lid van de Raad van Beheer zijn de Nederlandse 

rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde 

doelstelling.  

 

In overeenstemming met zijn statutaire doelstellingen verleent de Raad van Beheer diverse diensten, 

waaronder:   

a. Het identificeren van rashonden door middel van het inbrengen van een chip bij rashonden; 

b. Het inschrijven van rashonden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding; 

c. Het afgeven van stambomen en afstammingsbewijzen; 

d. Het uitgeven van het Nederlands Hondenstamboek in boekvorm en/of andere 

gegevensdrager(s); 

e. Het aan fokkers toekennen van het recht om een kennelnaam te voeren; 

f. Het verstrekken van rashondenlogboeken; 

g. Het toekennen van kampioenschappen en titels, alsmede het verstrekken van diploma’s en 

medailles; 

h. Het verlenen van vergunningen voor het organiseren van exposities en wedstrijden, examens, 

proeven en gedragstesten en het verstrekken van daarmee verband houdende formulieren en 

materialen; 

i. Het uitgeven van certificaten met de uitslag van een onderzoek op erfelijke bepaalde 

afwijkingen; 

j. Het (doen) uitgeven van boeken, vakbladen, reglementen en rasbeschrijvingen in woord en 

beeld;. 

k. Het verzorgen van opleidingen; en 

l. Het afnemen van (vak)examens.  

 

In het kader van de genoemde dienstverlening verwerkt de Raad van Beheer diverse 

persoonsgegevens van u. In dit Privacy Statement informeren wij u graag hierover. De Raad van 

Beheer is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij het 

College Bescherming Persoonsgegevens gemeld onder meldingsnummer m1543621. Wij verzoeken 

u dit Privacy Statement goed door te lezen. Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd 

aanpassen.  

 

1  Algemeen  

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Wij kunnen 

uw persoonsgegevens van u zelf hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat u diensten van 

ons afneemt, of omdat u ons om inlichtingen verzoekt. Wij kunnen uw persoonlijke 

informatie ook automatisch verzamelen, wanneer u onze website bezoekt, waarop wij 

gebruik maken van cookies. 

 

2  Welke gegevens verwerken wij van u? 

Al naar gelang of u een eigenaar/bezitter van een rashond, een fokker, een chipper of 

keurmeester van rashonden of een examenkandidaat bent, kunnen wij verschillende 

soorten persoonsgegevens van u verwerken. Bent u een eigenaar/bezitter van een 

rashond, dan verwerken wij bijvoorbeeld uw naam, adres, klantnummer, gegevens over uw 

hond, zoals chipnummer, geboortedatum van de hond en land van herkomst. Als u een 

fokker bent dan verwerken wij onder meer gegevens betrekking tot uw fokbeleid en 

gegevens met betrekking tot de kennelregistraties, alsmede uw opleidingsgegevens. Van 

keurmeesters van rashonden verwerken wij onder meer opleidingsgegevens. Van chippers 

houden wij de activiteiten inzake het chippen bij, en van examenkandidaten verwerken wij 

de opleidingsgegevens. Ten slotte verwerken wij ook persoonsgegevens van onze leden, 

zoals de gegevens met betrekking tot het  lidmaatschap. De  gegevens die wij automatisch 



 

van u verwerken, zijn onder meer informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze 

website, uw surfgedrag en uw IP adres. 

3 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?  

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die verband 

houden met de behartiging van de belangen op het gebied van de kynologie. In dat kader 

verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden. Wij verlenen diensten  die 

gerelateerd zijn aan het chippen en registreren van rashonden. Ook kunnen wij uw 

gegevens verwerken voor de controle op de naleving van uw verplichtingen als lid. Tevens 

verwerken wij uw gegevens met als doel het registeren en beoordelen van uitslagen van 

gezondheidsonderzoeken en gedragstesten van rashonden. Verder verwerken wij  

gegevens voor opleidingsdoeleinden van de keurmeesters en anderen, ter administratie 

en toekenning van kampioensprijzen, voor het geven van voorlichting en het onderhouden 

van contacten, ter verbetering en beveiliging van onze website, voor het berekenen, 

vastleggen en innen van contributies en vergoedingen, voor het behandelen van 

geschillen en ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.  

4 Cookies 

Over het gebruik van cookies, die in sommige gevallen persoonsgegevens registreren, 

vindt u meer in onze Cookie Policy.  

5 Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

Naast de bij ons werkzame personen die op een need-to-know basis toegang tot uw 

persoonsgegevens hebben, kunnen wij ook derden inschakelen om voor ons als bewerker 

in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens diensten te verrichten in het kader 

waarvan uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het 

automatseringsbedrijf die onze systemen onderhoudt en het bedrijf dat onze website host. 

Deze bewerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in onze opdracht voor 

de dienstverlening aan ons. Wij hebben met deze derden een bewerkersovereenkomst 

afgesloten. Verder kunnen wij uw gegevens op basis van onze reglementen verstrekken 

aan aanvragers van een stamboek CD, alsmede personen werkzaam bij aangesloten 

rasverenigingen. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen 

bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

of (b) om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement. 

 

6 Beveiliging van uw gegevens 

Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% 

veilig is. Wij zullen er naar streven uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te 

beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of 

vanaf de website verstuurt, niet 100% garanderen. Zodra wij uw persoonsgegevens 

verwerken, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan te verzekeren en om uw 

gegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. 

7 Contact 

Door in te loggen op uw account op onze website kunt u uw persoonsgegevens inzien, 

corrigeren of anderszins aanpassen. Ook kunt u hiertoe contact met ons opnemen, 

alsmede voor al u andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid.  

Vereniging Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland 

Postbus 75901 

1070 AX Amsterdam 

Tel.: 020 6644471 

E-mail:info@raadvanbeheer.nl  
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