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Privacyverklaring Running Bunny’s 

 
UW PRIVACY  
Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet voor heel Europa van kracht (wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming – AVG). Ook runningbunny.nl moet aan deze wetgeving voldoen.  
Wat betekent dit in de praktijk? 
 

DOSSIERVORMING  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw trimster een dossier aanleg. 
Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens van uw konijn(en) en 
behandelingen.  
 
PRIVACY WAARBORGEN  
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,  
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid  
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,      
zodat ik een factuur kan opstellen. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
 
HOE LANG BEWAAR IK UW GEGEVENS EN WAAROM?  
Running Bunny’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als de wettelijke termijnen zijn verstreken, 
worden de gegevens vernietigd. Van die gegevensverwerking wordt een register bijgehouden. 
 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben (mits dat wettelijk geoorloofd is). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.  
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
VRAGEN  
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op!  
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