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BIJLAGE K   

Behorende bij het huishoudelijk reglement van de NVSW.  

  

PRIVACY STATEMENT  

De NVSW stelt ten aanzien van het beheer en gebruik van de gegevens van leden en hun 
honden het volgende vast:  

  

PERSOONSGEGEVENS  

1. Alleen de voor de vereniging noodzakelijke informatie wordt gevraagd en vastgelegd en 
kunnen alleen door de betrokken bestuursleden (secretaris - penningmeester – 
ledenadministrateur en voorzitter) worden ingezien.  

2. De gegevens die worden gevraagd en opgeslagen zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, telefoonnummer mobiel, emailadres, bankrekeningnummer, automatische 
incasso gegevens, website en kennelnaam.  

3. In ZooEasy worden van de leden alleen de volgende gegevens voor alle leden van de NVSW 
toegankelijk en inzichtelijk gemaakt: naam en kennelnaam.  

4. Jaarlijks wordt aan de Raad van Beheer een opgave van de leden gedaan waarin opgenomen: 
naam- woonplaats en soort lidmaatschap.  

5. De leden krijgen bij de geboorte van een nest of op verzoek een lidmaatschapspas waarmee 
zij zelf tegenover derden hun lidmaatschap kunnen tonen.  

6. De persoonsgegevens mogen alleen voor verenigingsactiviteiten worden gebruikt, zoals 

uitnodigingen voor eigen evenementen, opmaak programmaboekjes etc.  

7. De gegevens worden niet aan derden gegeven, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder 

nadrukkelijke toestemming vooraf van de AV.  

8. De gegevens zijn niet beschikbaar voor commerciële doeleinden.  

  

HONDEN  

1. De gegevens van de honden worden uitsluitend beheerd in het geautomatiseerd systeem 

ZooEasy.  

2. ZooEasy is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVSW met een ZooEasy-abonnement.  

3. De gegevens worden opgebouwd vanuit de officiële NHSB gegevens van de Raad van Beheer 
en er wordt vermeld:  

• Naam van de hond,  

• evt. kennelnaam,  

• geboortedatum,  

• ras,  

• NHSB-nr,  

• Chip-nr,  

• Van de fokker:  

o Naam 
o Adres  
o Evt. kennelnaam  

• Van de eigenaar:  

o Naam 
o Adres 
o Evt. kennelnaam 
o Naam mede-eigenaar 
o Naam vorige eigenaar  
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4. De gegevens worden aangevuld met de officiële gezondheidsuitslagen zoals die voor de 

Stabij- en Wetterhounen zijn vastgesteld en in de toekomst nog zullen worden vastgesteld. 
Deze gegevens worden door de RvB verstrekt.  

5. ZooEasy berekent het inteeltpercentage en verwantschapsgraad.  

6. Eigenaren van reuen en teven kunnen nadere gezondheidsinformatie doorgeven (bijv. 
epilepsie, hartproblemen, neurologische problemen),  

7. Uitslagen van DNA-onderzoeken worden opgenomen,  

8. Van de voorouders (lijn) wordt de kans op een aantal erfelijke afwijkingen berekend en 
vastgelegd in ZooEasy.  

9. De gegevens worden aangevuld met de uitslagen van de inventarisatie.  

10. De gegevens worden aangevuld met de uitslagen op de evenementen van de RvB, NVSW en 
jachtproeven.  

11. De gegevens kunnen worden aangevuld met hondgegevens, gezondheidsgegevens en 
uitslagen van buitenlandse FCI-rasverenigingen voor de Stabij- en Wetterhoun.  

12. Het staat leden vrij om de gegevens van hun honden aan te laten vullen.  

13. Na overlijden van een hond wordt de overlijdensdatum ingevuld en de oorzaak van 
overlijden.  

  

Aan de volgende instanties worden persoons- en/of hondgegevens ter beschikking gesteld 
(instantie, welke gegevens, met welk doel, frequentie):  

• Raad van Beheer: Naam, Naam van de hond, ras, NHSB-nummer; jaarlijks  

• Gezondheidsinstituten: Hondengegevens voor wetenschappelijke doeleinden; 
incidenteel en na overleg c.q. toestemming.  

  

GEBRUIK ZOOEASY  

1. ZooEasy is alleen beschikbaar voor de leden van de NVSW. Zij krijgen na betaling een 

abonnement in de vorm van een ledenaccount. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan 
derden uit te lenen.  

2. ZooEasy wordt beheerd door de ledenadministrateur, de fokadviescommissies, de 
secretarissen van de commissies en daartoe door het bestuur aan te wijzen lid c.q. leden. 

Deze laatste heeft/hebben als functie het beheer van ZooEasy en werkt/werken onder 
verantwoordelijkheid van het Bestuur.  

3. ZooEasy kent binnen de NVSW een aantal soorten gebruikers:  

• Leden;  

o deze kunnen de volgende gegevens van alle honden inzien en deels ook printen:  

• eigenaar, fokker, NHSB-nr, geslacht, geboortedatum, kennelnaam, 
ras, roepnaam, kleuren, titel(s), gezondheidsuitslagen, chipnummer, 
inventarisatiegegevens.  

o deze kunnen van hun eigen honden informatie laten toevoegen, denk aan foto’s, 
dekaanvragen doen, resultaten, stambomen toekomstige nesten genereren, inteelt 
en verwantschap berekenen etc.,  

• Wachtlijst: is een tijdelijk account om de wachtlijstpositie te kunnen inzien voor leden en 
niet leden zonder ZooEasy-abonnement.  

• Dek-aanvraag: is een tijdelijk account voor leden die een dek-aanvraag willen doen, maar 
(nog) geen ZooEasy-abonnement hebben.  

• Leden van de fokadviescommissies: kunnen alle gegevens van alle honden inzien en de 
effecten van voorgenomen dekkingen, resultaten, stambomen toekomstige nesten 

genereren, inteelt en verwantschap berekenen etc., om tot een verantwoord fokadvies 
te komen.  
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• Administrateur; deze kan onbeperkt binnen ZooEasy gegevens toevoegen en 

gebruiksmogelijkheden creëren, nieuwe velden aanmaken en rapportages en statistieken 
maken.  

4. De gegevens van de honden in ZooEasy zijn niet beschikbaar voor derden.  

5. De gegevens uit ZooEasy zijn niet beschikbaar voor commerciële doeleinden.  

6. De gegevens uit ZooEasy kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke en/of 
verenigingsanalyses en dan altijd op een zodanig wijze dat de belangen van de leden worden 
beschermd en afgeschermd.  

  

  

WIJZIGINGEN  

1. Wijziging van Nationale Wetten en/of het Kynologisch Reglement die betrekking hebben op de 

strekking van dit Privacy Statement worden uiteraard direct gevolgd om vervolgens in de 
eerstkomende AV te worden bekrachtigd.  

 

 


