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Ilse Vangeel Chiropraxie voor Paarden verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van
een overeenkomst met u als klant op basis van Artikel 6.1 b van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming nl. Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016.
Verwerking van persoonsgegevens:
Chiropraxie voor Paarden verzamelt onderstaande persoonsgegevens:


Uw naam, adres, telefoonnummer, email adres, facturatiegegevens (facturatieadres en BTW
nummer indien van toepassing) en naam van uw vaste dierenarts



Van het paard (en) aangeboden voor onderzoek: naam, chipnummer, geboortedatum, duur in
bezit, ras, kleur, geslacht, gebruiksdoel, pensionstal (indien van toepassing) en alle gegevens met
betrekking tot het onderzoek(en) en behandeling(en) uitgevoerd door Ilse Vangeel

Daarnaast worden soms ook de volgende gegevens bij gehouden:



Gegevens van medicatie indien toegediend of verschaft door Ilse Vangeel
Verslagen doorgestuurd door collega’s dierenartsen of dierenklinieken, röntgenfoto’s, resultaten
van bloedonderzoeken of andere diagnostische testen van het aangeboden paard



Gegevens doorgestuurd door u zelf zoals video’s of foto’s van uw paard(en)

Veiligheidsmaatregelen:
Chiropraxie voor Paarden neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende
maatregelen om verlies, misbruik, vervalsing of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@chiropraxievoorpaarden.be.
Gebruik en duur van bewaring van persoonsgegevens:
Alle gegevens worden bewaard in het belang van het paard zolang nodig wordt geacht voor een goede
praktijkvoering door Ilse Vangeel en verder in overeenkomst met de wettelijke termijnen voor de
boekhouding en geneesmiddelenadministratie. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct
marketing doeleinden.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Ilse Vangeel Chiropraxie voor Paarden verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derde partijen.
Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden uitgezonderd voor volgende gevallen:
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In het belang van het paard kunnen onderzoeksfiches of onderzoeksbevindingen doorgestuurd
worden naar bijvoorbeeld een collega dierenarts, zadelpasser, trainer,… Dit gebeurt enkel en
uitsluitend na uw schriftelijke toestemming of op uw vraag.



Boekhoudkundige gegevens worden ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor met als
enige doel de boekhouding uit te kunnen voeren.



In geval van wanbetaling kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan ons incassobureau
en/of gebruikt worden voor juridische doeleinden.

Uw rechten:
U heeft ten allen tijde het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U kan steeds een
elektronische kopie bekomen van uw gegevens en/of de overdracht hiervan vragen naar een andere door
u aangeduide partij. U heeft het recht om foute of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Ook heeft u
de mogelijkheid om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, de verwerking ervan
te beperken, of te vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kan dit doen door een email te
verzenden naar info@chiropraxievoorpaarden.be.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, email commission@privacycommission.be.
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