
 

 
 

 
 
PRIVACY VERKLARING 

 
 
LekWeide Stal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Wij verwerken je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres omdat je gebruik 
maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen dit om 
telefonisch of per e-mail contact met je te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om onze 
diensten te kunnen verlenen. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. 
  
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Indien wij onbedoeld zonder toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons 
op, dan verwijderen wij deze informatie.  
 
De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk 
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij 
de daartoe wettelijk gestelde bewaartermijnen.  
  
LekWeide Stal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Vanzelfsprekend heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons 
bedrijf. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek 
indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar 
jou of een andere (door jou genoemde) organisatie, te sturen.  
 
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of je recht op gegevensoverdraagbaarheid, of 
heb je andere vragen dan wel opmerkingen over onze gegevensverwerking, stuur ons dan 
een gespecificeerd verzoek inclusief een kopie van je identiteitsbewijs. Maak ter bescherming 
van je privacy in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het 
paspoortnummer en je burgerservicenummer onleesbaar. Wij reageren zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Voorts wijzen wij je erop dat je 
altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  
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