
Privacy statement van de Belgische Vereniging van de Cairn Terrier  

De Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (B.V.C.T.) vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens (en 

uw privacy) worden beschermd en gerespecteerd. Met deze privacyverklaring geven we heldere en 

transparante informatie over welke (persoons)gegevens we verzamelen en hoe wij met deze gegevens 

opgaan. 

De B.V.C.T. baseert zich op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit dat wij: 

- Uw persoonsgegevens enkel verwerken volgens met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen 

zijn per type persoonsgegevens beschreven in deze privacyverklaring; 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Waar nodig altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen vooraleer wij uw persoonsgegevens 

verwerken;  

- Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, behalve als dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u waar nodig hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als B.V.C.T. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van onze privacyverklaring bijkomende vragen heeft of contact met ons wil opnemen, dan kan 

dit via onderstaande contactgegevens:  

Belgische Vereniging van de Cairn Terrier 

Molenbaan 1 - 3020 Veltem-Beisem 

cairnterriers@telenet.be 

Uw persoonsgegevens worden door B.V.C.T. verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden: 

Leden bestuur:  

- De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, 

voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mail; 

- Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie over evenementen, activiteiten, 

nieuwigheden en over de werking van de club (bv. versturen van verslag bestuursvergadering). 

Eveneens wordt de informatie gebruikt op de website van de club; 

- De gegevens worden ten laatste verwijderd twee maanden nadat het mandaat van een bestuurslid 

wordt beëindigd, tenzij het ex-bestuurslid lid wenst te blijven van de club; 

- Wat betreft de gegevens van de bestuursleden, zoals vermeld hierboven, deze worden onmiddellijk 

na het bekendmaken aan het Algemeen secretariaat van het beëindigen van het mandaat, 

verwijderd. 

Leden:  

- De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, 

voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mail; 



- Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie over evenementen, activiteiten, 

nieuwigheden en over de werking van de club (bv. vernieuwing lidmaatschap); 

- De gegevens worden ten laatste verwijderd twee maanden nadat duidelijk is dat het lidmaatschap 

niet zal worden verlengd. 

Niet-leden die deelnemen aan activiteiten: 

- De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, 

voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mail; 

- De gegevens worden ten laatste verwijderd 30 maanden afloop van de activiteit waarop deze 

persoon heeft ingeschreven. 

Fokkers:  

- Door uw deelname als fokker aan de web- en clubblad vermelding geeft de fokker de B.V.C.T. 

toestemming uw Kennelnaam, eigen naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en eventueel 

website te vermelden op de website en in het clubblad van de club. Dit wordt jaarlijks verlengd en 

vervalt op het moment dat hier niet meer aan deelgenomen wordt.  

- Door te fokken conform de regels van de B.V.C.T. geeft de fokker de B.V.C.T.  toestemming om de 

nestgegevens te registeren en beheren, dit betreft de in punt 6.4 van het “Huishoudelijk reglement 

Fokkerij” vermelden nestgegevens. 

- Door te fokken conform de regels van de B.V.C.T. geeft de fokker de B>V.C.T. toestemming de 

levershunt uitslagen te registreren, beheren en publiceren zoals in het “Huishoudelijk reglement 

Levershunttesten en aanvraagprocedure” vermeld staat. 

Evenementen en foto’s: 

- Door deelname of bezoek aan een door de B.V.C.T.  georganiseerd evenement, geeft u de club  

toestemming tot het gebruik van eventueel gemaakte foto’s / filmpjes waarop u mogelijk te zien 

bent. Deze foto’s/ filmpjes kunnen en mogen hiermee gebruikt worden in ons clubblad “Het 

Cairntje”, op onze website en onze sociale media.  Als u niet wilt, dat beelden waarop u te zien 

bent door de club gebruikt worden, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij een van de 

bestuursleden van de club. Meegebrachte minderjarige kinderen vallen wat het bovenstaande 

betreft onder uw verantwoording en zodoende zijn dezelfde afspraken van toepassing. 

 

We gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Deze 

gegevens worden niet aan derden overgemaakt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Alle personen die namens B.V.C.T. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. Onze bestuurs- en andere leden kennen het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 


