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Privacyverklaring Katsgewijs
Katsgewijs kattengedrag adviesbureau, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Katsgewijs
conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Persoonsgegevens die Katsgewijs verwerkt
Katsgewijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Ik verwerk uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, de naam van uw kat(ten), de afgenomen dienst en overige (persoons)gegevens die u
actief in correspondentie en/of telefonisch verstrekt. Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens.

Minderjarigen
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van
overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met mij op via info@katsgewijs.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel en grondslag
Katsgewijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (door u te bellen, te mailen of thuis te bezoeken)
- Het afhandelen van uw betaling
- Het doen van belasting aangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van
geautomatiseerde verwerkingen. Ik gebruik hosting2go.nl voor zowel de hosting van mijn website als
voor mijn e-mailverkeer.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar alle (categorieën van) persoonsgegevens gedurende 7
jaar, omdat dit de minimale wettelijke bewaartermijn van facturen is voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Katsgewijs verstrekt uitsluitend informatie aan derden (bijvoorbeeld uw dierenarts) als dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik
gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken op mijn website.

Beveiliging
Katsgewijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op. Ik gebruik beveiligingssoftware, zoals een firewall en SSL (dit
kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van mijn website.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@katsgewijs.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Deze privacy verklaring is opgesteld te Groningen, januari 2020, typefouten en wijzigingen
voorbehouden.
Esther M.C. Bouma, Gediplomeerd gedragstherapeut voor katten, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bedrijfsnaam: Katsgewijs Kattengedrag Adviesbureau
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 77042506
Contactgegevens: info@katsgewijs.nl, +31 (0)6 25274407, www.katsgewijs.nl

