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Privacyverklaring Will’s Ranch 
 
Will’s Ranch verzamelt en bewaard i.s.m. Team Western Brevetten bepaalde gegevens van je.  
Deze gegevens zijn nodig om de dienstverlening goed uit te voeren. Je mag deze gegevens te allen 
tijden inzien, wijzigen en/of laten verwijderen. Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te worden 
ingediend. 
 
Je kunt op elk moment aangeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen of helemaal geen 
communicatie van Western Brevetten te willen ontvangen. Alle informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld en met respect voor de privacy. In dit document wordt beschreven welke gegevens Will’s 
Ranch opslaat en met welk doel.  
 
Welke gegevens gaat het om: 
- Voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer. Dit zijn basisgegevens om met je te kunnen  
   communiceren (afspreken/verplaatsen van lessen, cursussen/opleidingen, informeren.)  
- Adresgegevens om je documenten te kunnen sturen. 
- Adresgegevens om je aan te kunnen melden voor een EWU/FN/APO examen.  
- Geboortedatum: om je aan te kunnen melden voor een EWU/FN/APO examen.  
- Lidmaatschapsnummer EWU (om je aan te kunnen melden voor een EWU/FN/APO examen.) 
- Lidmaatschapsnummer WRAN, naam, geslacht, leeftijd paard (enz.) (om je inschrijving voor een  
  EWU/WRAN erkende wedstrijd te kunnen verwerken.)   
 
Daarnaast kunnen incidenteel andere gegevens opgeslagen worden, zoals naam en leeftijd van je 
paard en lesinhoudelijke gegevens.  
 
Mail contact kan bewaard worden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. De gegevens 
worden bewaard op een computer en in een back-up die beschermd is middels een firewall. 
Onbevoegden hebben geen toegang tot deze computer/back-up. Een deel van deze gegevens 
bevindt zich in de telefoon van Karin Verhaeg. Deze telefoon is beveiligd met een vingerafdruk/ 
pincode.  
 
Deze verklaring kan wijzigen. Het is raadzaam deze regelmatig door te lezen. Door het gebruik van de 
websites en het afnemen van de diensten verklaar je je akkoord met deze privacyverklaring. Deze 
privacyverklaring is opgesteld op 21 januari 2020.  
 
Voor vragen, feedback, of het inzien, laten wijzigen of verwijderen van je gegevens kun je contact 
opnemen met: Karin Verhaeg van Will’s Ranch. 
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