
AVG/GDPR 

Als Stichting Outdoor Uden verwerken wij persoonsgegevens om onze tentoonstellingen te kunnen 

organiseren. De gegevens van de honden en de eigenaren worden opgenomen in ons 

administratiesysteem Tuvok.  

Met het verzenden van het inschrijfformulier gaat u automatisch akkoord met onderstaande: 

• De gegevens van uw hond en uzelf zullen worden opgeslagen in een databaseprogramma. 

• De gegevens in het databaseprogramma zijn enkel toegankelijk voor het 

tentoonstellingssecretariaat. De computer en het programma is beveiligd met een wachtwoord. 

• De gegevens zullen worden gebruikt voor het maken van de catalogus en de 

beschrijvingsformulieren. 

• De gegevens zullen ten behoeve van het toekennen van de behaalde titels in een versleuteld 

bestand worden verstuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

• De gegevens zullen verder op geen enkele wijze worden verstrekt aan derden. 

• De gegevens zullen een maand na de tentoonstelling worden verwijderd uit onze administratie. 

• Uw gegevens (mail-adres) zullen worden gebruikt voor het versturen van een 

inschrijfbevestiging.  

• U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. 

• Nadat u toestemming heeft gegeven, heeft u het recht dit in te trekken. Dit heeft wel als gevolg 

dat wij uw inschrijving moeten annuleren. 

Als u niet akkoord gaat met bovengenoemde kunnen wij u inschrijving niet accepteren, daar wij deze 

gegevens nodig hebben voor het verwerken van de inschrijving.  

********************************************************************************** 

As Stichting Outdoor Uden, we process personal data to organize our exhibitions. The details of the 

dogs and the owners are processed in our administration system Tuvok. 

When sending the registration form you automatically agree with the following: 

• The details of your dog and yourself will be processed in a database program. 

• The data in the database program is only accessible to the secretariat. The computer and the 

program are protected with a password. 

• The data will be used to create the catalog and the description forms. 

• For the predicate of the obtained titles, the data will be sent in an encrypted file to the Dutch 

Kennelclub. 

• The data will not be provided to other parties in any way. 

• The data will be removed from our administration one month after the exhibition. 

• Your data (e-mail address) will be used to send a confirmation. 

• You have the right to inspect, correct and delete your data. 

• After you have given permission, you have the right to withdraw it. This does mean that we have 

to cancel your registration. 

If you do not agree, we can not accept your registration, as we need this information to process the 

registration. 


