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Privacyverklaring 

Cat Care de Vos kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Cat Care de Vos. 

 
AVG verklaring 
Cat Care de Vos, gevestigd aan de van Eckstraat 35, 6707 DL in Wageningen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Cat Care de Vos verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 Voor,- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Naam of namen van uw dier(en) 
 
Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens 
Cat Care de Vos verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt 
Cat Care de Vos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Contact opnemen indien u daarvoor een verzoek hebt ingediend 

 Contact opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

 Uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst van een opdracht 

 Afhandelen van uw betaling 

 Versturen van de nieuwsbrief 

 Gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte 
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Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard 

Cat Care de Vos bewaard uw persoonsgegevens zolang de dienstverlening van toepassing is 

tot een maximum van 1 jaar na de laatste opdracht. Uitzondering zijn de persoonsgegevens 

waarvan ik wettelijk verplicht ben deze langer te bewaren. In dit geval wordt de wettelijke 

termijn aangehouden  

Persoonsgegevens delen met derden 

Cat Care de Vos verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 

indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Cat Care de Vos gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cat 

Care de Vos en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een 

verzoek in kan dienen dat ik uw persoonsgegevens naar u stuur. 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek intrekken 

kunt u sturen naar catcaredevos@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door 

u wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw ID. Maak in deze kopie uw foto, MRZ, 

paspoortnummer en BSN zwart. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 

weken, een reactie.  
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Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Cat Care de Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Cat Care de Vos heeft de volgende maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 Beveiligingssoftware, zoals een firewall 

 De website maakt gebruik van een betrouwbare SSL certificaat 

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op via catcaredevos@outlook.com 

. 
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