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 (geen limitatieve opsomming):
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
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben de verwerking van uw
persoonsgegevens gemeld bij het Autoriteit 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.
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Algemeen
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn. Gegevens van
honden, zoals uitslagen van gezondheidsonderzoeken, zijn om die reden ook
persoonsgegevens. 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.
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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, mede-eigenaar of
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. Dit betreft niet alleen de gegevens van het bestuur van onze leden, maar
ook die van de leden van onze leden. 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.
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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.
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Cookies
Over het gebruik van cookies, die in sommige gevallen persoonsgegevens registreren,
vindt u meer in onze Cookie Policy.
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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 verwerker
in de zin van de AVG 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 verwerkers mogen uw
persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in onze opdracht voor de dienstverlening aan
ons. Wij hebben met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verder
kunnen wij de gegevens van in ons Stamboek opgenomen rashonden publiceren op het
besloten gedeelte van onze website (intranet) dat alleen toegankelijk is voor onze leden.
Wij verstrekken de persoonsgegevens van eigenaren, mede-eigenaren en fokkers van
rashonden, alsmede de gegevens van de betreffende rashonden, aan de
rasvereniging(en) die lid zijn en onderdeel vormen van de Raad van Beheer en die de
belangen van het betreffende hondenras behartigen. Deze rasverenigingen zijn lid van de
Raad van Beheer en vormen samen met de regionale en bijzondere verenigingen de
algemene vergadering van de Raad van Beheer. De rasverenigingen zijn binnen de
organisatie van de Raad van Beheer bij uitstek in staat en bereid om het gezondheidsen
welzijnsbeleid van de betreffende populatie honden van het betreffende ras te bepalen en
te implementeren daar waar het bestuur van de Raad van Beheer in dit verband vooral
voorwaardenscheppend acteert. Concreet kunnen de volgende (persoons)gegevens door
de rasvereniging worden gedownload:
a. het ras en eventueel de variëteit;
b. de naam van de hond;
c. het aan de hond toegekende registratiekenmerk;
d. de namen en registratiekenmerken van de ouders of, indien en voor zover de ouders
niet in de Nederlandse maar wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse
stamboekhouding zijn opgenomen, van de ouders en voorouders zo mogelijk tot in de
derde generatie;
e. resultaten van geprotocolleerde (screenings)onderzoeken en testen van de hond en/of
de ouderdieren;
f. de volledige SNP (Single Nucleotide Polymorphism) data voor het betrokken ras;
g. het geslacht;

h. de kleur;
i. de aantekening “Niet erkende kleur”, “Niet erkende vacht”, “Niet erkende grootte” of “Niet
erkende oordracht, indien de kleur, vacht, grootte of oordracht van de hond afwijkt van
hetgeen voor het Ras, onderscheidenlijk de Variëteitsgroep of Variëteit erkend dan wel
kenmerkend is;
j. de datum van geboorte;
k. eventuele bijzonderheden, de hond betreffende;
l. het identificatienummer;
m. eventueel de naam en het adres van de Fokker;
n. de naam en het adres van de fokker, de eigenaar en de namen van eventuele medeeigenaren.
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Gebruik van gegevens door de rasvereniging
De rasvereniging zal de ter beschikking gestelde (persoons)gegevens voor de volgende
doeleinden gebruiken:
- het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het betreffende hondenras;
- het opstellen van fokbeleid;
- het toepassen en handhaven van het Verenigingsfokreglement (VFR);
- het doen uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en -enquêtes;
- het eenmalig uitnodigen van de eigenaar van de hond om deel te nemen aan een
(exterieur)keuring, en/of aanleg- en/of gedragstest teneinde de fokwaarde van de hond
vast te laten stellen;
- het eenmalig attent maken van de eigenaar van de hond op de aanwezigheid en het
activiteitenpakket van de rasvereniging. De rasvereniging heeft een gerechtvaardigd
belang voor bovenstaand gebruik van de (persoons)gegevens.
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Beveiliging van uw gegevens
De Raad van Beheer zal de haar toevertrouwende persoonsgegevens beschermen
volgens de gangbare stand van de techniek met betrekking tot informatiebeveiliging en
zorg dragen voor een veilige verwerking van de aan de Raad van Beheer verstrekte
persoonsgegevensgegevens. Dit betreft zowel technische als organisatorische
maatregelen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een met antivirus software, firewall,
back-ups, veilige wachtwoorden, tweefactorauthenticatie en het versleutelen van data
(encryptie) beveiligde (online) omgeving.
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Rechten van Betrokkenen
(Mede)eigenaren en fokkers van rashonden (hierna aan te duidend met 'betrokkenen') die
vragen, opmerkingen of klachten hebben over de verwerking van Persoonsgegevens,
kunnen contact opnemen met de privacy functionaris van de Raad van Beheer.
Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie en het wissen van hun eigen
persoonsgegevens, alsmede het recht zich tegen een bepaalde verwerking te verzetten
en/of de verwerking te beperken (uitzonderingen daargelaten). Verzoeken dienen
schriftelijk, waaronder ook begrepen per e-mail, te worden gedaan en zullen door de Raad
van Beheer adequaat worden afgehandeld. Binnen vier weken na de ontvangst van het
verzoek beslist de Raad van Beheer of en in welke mate aan het verzoek wordt voldaan
en stelt betrokkene hiervan in kennis. Een afwijzing van het verzoek wordt gemotiveerd. In
geval van toekenning van een verzoek, zal de Raad van Beheer betrokkenen informeren
over de uitoefening van het recht, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning
vergt.
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Klachten
Bij klachten over (a) de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens of (b)
een beslissing inzake een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens, dan
wel het uitblijven daarvan; kan betrokkene een klacht indienen. Een klacht tegen (het
uitblijven van) een beslissing zoals beschreven onder (b) hierboven dient te worden
ingediend binnen zes weken na ontvangst van de beslissing of binnen zes weken dat de

beslissing uiterlijk had moeten worden genomen. De klacht wordt schriftelijk (dat mag ook
per email naar privacy@raadvanbeheer.nl) ingediend bij het bestuur van de Raad van
Beheer. Tegen de beslissing van het Bestuur van de Raad van Beheer naar aanleiding
van de klacht staat beroep open bij de Geschillencommissie voor de Kynologie.
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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

Inwerkingtreding gewijzigde privacy statement: 1 juli 2022

