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Privacyverklaring PRE Stamboek Nederland 
 

Waarom een privacyverklaring? 
De Europese privacywetgeving is veranderd per 25 mei 2018. Er gelden strengere regels voor het 

verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. En daar is niets mis mee. Iedereen wil 

tenslotte dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar gegevens. Uiteraard gaat het PRE 

Stamboek Nederland ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we 

zien welke gegevens we verzamelen, waarom en wat er we er mee doen. Vragen of opmerkingen 

naar aanleiding van deze privacyverklaring? Laat het ons vooral weten! 

 

Onderwerpen 
Er zijn verschillende persoonsgegevens die door het stamboek verzameld worden, afhankelijk van 

het onderwerp. De onderwerpen zijn: 

• Pura Raza Española paarden (PRE); 

• Andere paarden dan Pura Raza Española paarden; 

• Registratie bij de RVO; 

• Nieuwsbrief; 

• Overige mailadressen; 

• Webiste; 

• Foto’s en ander beeldmateriaal. 

 

Per onderwerp wordt beschreven welke gegevens verzameld worden, waarom, wie er toegang toe 

heeft binnen het stamboek, aan wie deze gegevens verstrekt worden en hoe lang deze bewaard 

blijven. 

 
Daarna treft u nog een en ander aan over kopie identiteitsbewijs.  

 

Tenslotte staat aangegeven hoe u gebruik kunt maken van het recht op: 

• inzage; 

• correctie;  

• “vergeet mij”;  

• en klachten. 

 

 

Pura Raza Española paarden (PRE) 
 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

 

Stamboekdiensten PRE 

• Naam  

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Mailadres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Kopie identiteitsbewijs ter verificatie van de aanvrager en de handtekening van de aanvrager met 

tenminste: 

o Achternaam en voornamen 

o Handtekening 
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o Geldigheidsduur van het identiteitsbewijs 

o Nummer identiteitsbewijs 

 

Dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslagen in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): 

• “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”  

• “toestemming” 

 

“Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” 

Bij het moederstamboek LGANCCE worden zowel paard als fokker/eigenaar geregistreerd. Voor de registratie 

van de eigenaar/fokker eist het moederstamboek de bovenstaande gegevens. Zonder registratie van de 

eigenaar/fokker, worden er geen stamboekdiensten, zoals overschrijving van het paard op naam, aanmelden 

veulen e.d., verricht. Dus deze persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om stamboekdiensten uit te kunnen 

voeren.  

 

Daarnaast is het noodzakelijk dat de identiteit van de aanvrager van registratie als eigenaar of fokker 

vastgesteld kan worden. De handtekening moet ook later geverifieerd kunnen worden om als stamboek zeker 

te kunnen zijn dat inderdaad de geregistreerde eigenaar/fokker een dienst aanvraagt en niet iemand anders. 

Dit geldt zeker bij de verkoop van een PRE, omdat de eigenaar moet tekenen voor verkoop op de achterkant 

van het eigendomsbewijs van het betreffende paard (carta de titularidad/propiedad). Alvorens het paard op 

naam van de nieuwe eigenaar overgeschreven wordt door het stamboek, wordt eerst de handtekening van de 

verkoper gecontroleerd op juistheid. 

 

De contactgegevens van de persoon in kwestie zijn eveneens noodzakelijk om: 

• te kunnen communiceren over zaken aangaande het betreffende paard (zoals bijvoorbeeld het sturen 

van de stamboekpapieren die op naam zijn gezet); 

• de betreffende eigenaar/fokker te kunnen informeren over besmettelijke dierziekten die beperkingen 

voor paardenhouders opleggen, veranderingen in wet- en regelgeving en dergelijke. De overheid 

rekent dit soort communicatie nadrukkelijk tot taak van de (erkende) stamboeken.   

 

Tenslotte dient ieder paard in Nederland sinds 1 april 2016 geregistreerd te zijn in de nationale database van 

de RVO op basis van de Europese wet- en regelgeving. Voor paarden uit het buitenland geldt dat deze 

registratie binnen 30 dagen na import dient te gebeuren. Registratie bij de RVO dient door de stamboeken, 

waaronder het PRE Stamboek Nederland, te gebeuren.  Registratie van een paard in de database van de RVO 

vereist tevens de naam en contactgegevens van de eigenaar. 

   

“Toestemming” 

Bij de eerste aanvraag van een stamboekdienst is registratie als eigenaar/fokker verplicht. Door het invullen 

van de aanvraag tot registratie geeft de aanvrager toestemming voor registratie van bovenstaande persoonlijke 

gegevens.  

 

 

 

Aan wie worden deze persoonlijke gegevens verstrekt? 

 

De eerder genoemde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verstrekt aan: 

• het moederstamboek LG ANCCE in Spanje; 

• (de database van) de RVO. 

• aan justitie als er sprake is van een gerechtelijk bevel.  
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Invoer van de gegevens gebeurt via een beveiligd portaal van de database van de RVO en van het 

moederstamboek.  

 

Mocht er navraag gedaan worden naar de fokker en/of eigenaar van een bepaald paard, dan worden deze 

persoonlijke gegevens niet verstrekt, tenzij de betreffende fokker en/of eigenaar daar het stamboek 

uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. In een dergelijk geval neemt het stamboek contact op met 

de betreffende fokker en/of eigenaar óf en welke (contact)gegevens mogen worden verstrekt.  

 

De persoonlijke (contact)gegevens worden ook niet verstrekt aan organisaties of individuen die PRE 

eigenaren/fokkers willen informeren over evenementen en/of diensten willen aanbieden. Mocht een 

evenement of informatie van belang zijn voor PRE eigenaren, dan stelt het stamboek hen op de hoogte en niet 

de aanbieder van de informatie en/of de organisator van een evenement.  

 

 

Wie hebben er toegang tot de persoonlijke gegevens binnen het stamboek? 

Binnen het PRE Stamboek Nederland hebben uitsluitend de volgende bestuursleden toegang tot de 

persoonlijke gegevens: 

• Het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert of diens vervanger bij langdurige afwezigheid; 

• De voorzitter in het geval er overleg noodzakelijk is over een specifiek probleem en bij langdurige 

uitval van het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert. 

 

Binnen het moederstamboek LG ANCCE in Spanje hebben uitsluitend de functionarissen die belast zijn met de 

uitvoering van de stamboekdiensten toegang tot de persoonlijke gegevens. Overigens geldt in Spanje dezelfde 

Europese privacy wetgeving. Dochterstamboeken van LG ANCCE in andere landen hebben géén toegang tot de 

persoonsgegevens.  

 

 

Wat is er zichtbaar van persoonlijke gegevens voor anderen? 

 

Eigenaar 

Van de bij het stamboek geregistreerde eigenaar van een PRE is de persoonsnaam  of de naam van de fokkerij 

(als er als zodanig geregistreerd is) zichtbaar: 

 

• in het paspoort van het paard; 

• op het eigendomsbewijs (de carta de titularidad of carta de propiedad); 

• in het publieke gedeelte van de database van het moederstamboek; 

• in gepubliceerde deelnemerslijsten en uitslagen van keuringen. 

 

De naam van de eigenaar/fokkerij is in bovenstaande gevallen zichtbaar zolang het paard in het stamboek 

geregistreerd staat als zijnde in leven en in eigendom van de betreffende persoon. Dit is niet het geval bij 

deelnemerslijsten en uitslagen van keuringen die gepubliceerd zijn: daar blijft de naam van de eigenaar op het 

moment van keuring staan, ook als is het betreffende paard verkocht of overleden. 

 

Fokker 

De fokker van een paard is zichtbaar: 

• in het paspoort van het paard; 

• op het eigendomsbewijs (de carta de titularidad of carta de propiedad); 

• in het publieke gedeelte van de database van het moederstamboek; 

• in gepubliceerde deelnemerslijsten en uitslagen van keuringen. 
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Ook na verkoop en overlijden van het betreffende paard blijft de naam van de fokker van het paard gekoppeld 

aan het betreffende paard.  

 

Uitzondering is als de betreffende fokker het stamboek schriftelijk verzoekt om de contactgegevens van zijn of 

haar fokkerij rechtstreeks of via een internetlink te vermelden op de website van het stamboek en/of andere 

publicaties. In dat geval zijn de contactgegevens zichtbaar op de website totdat de betreffende fokker het 

stamboek schriftelijk verzoekt die te verwijderen. De contactgegevens zullen in het laatste geval ook niet meer 

voorkomen in nieuwe publicaties. 

 

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

De persoonlijke gegevens worden bewaard: 

• zolang er sprake is van registratie als fokker of eigenaar van een PRE bij het stamboek; 

• voor zolang de Nederlandse wetgeving vereist dat de gegevens van het betreffende paard met de 

bijbehorende gegevens van de eigenaar/fokker bewaard dienen te blijven; 

• het moederstamboek LG ANCCE vereist dat de gegevens van het betreffende paard met de 

bijbehorende gegevens van de eigenaar/fokker bewaard dienen te blijven. 
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Andere paarden dan Pura Raza Española paarden  
 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

 

Stamboekdiensten 

• Naam  

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Mailadres 

• Telefoonnummer 

• Kopie identiteitsbewijs ter verificatie van de aanvrager en de handtekening van de aanvrager met 

tenminste: 

o Achternaam en voornamen 

o Handtekening 

o Geldigheidsduur van het identiteitsbewijs 

o Nummer identiteitsbewijs 

 

Dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslagen in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): 

• “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”  

• “toestemming” 

 

“Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” 

 Bij andere paarden dan PRE’s beperken de stamboekdiensten zich tot het op naam laten zetten van het 

(Spaanse) paspoort van het paard,  verstrekken van een cruzado certificaat, aanmelden van een veulen en 

dergelijke. Het betreft over het algemeen uit Spanje geïmporteerde paarden en veulens die in Nederland uit 

geïmporteerde Spaanse paarden gefokt worden.  Als erkende paspoortuitgevende instantie is het noodzakelijk 

om bij te houden aan welk paard van welke eigenaar en/of fokker paspoorten verstrekt worden, dan wel op 

wiens naam een paard gezet worden. Zonder registratie van de eigenaar/fokker, worden er geen 

stamboekdiensten, zoals overschrijving van het paard op naam, aanmelden veulen e.d., verricht. Dus deze 

persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om stamboekdiensten uit te kunnen voeren.  

 

Daarnaast is het noodzakelijk dat de identiteit van de aanvrager van registratie als eigenaar of fokker 

vastgesteld kan worden. De handtekening moet ook later geverifieerd kunnen worden om als stamboek zeker 

te kunnen zijn dat inderdaad de geregistreerde eigenaar/fokker een dienst aanvraagt en niet iemand anders.   

 

De contactgegevens van de persoon in kwestie zijn eveneens noodzakelijk om: 

• te kunnen communiceren over zaken aangaande het betreffende paard (zoals bijvoorbeeld het sturen 

van papieren die op naam zijn gezet); 

• de betreffende eigenaar/fokker te kunnen informeren over besmettelijke dierziekten die beperkingen 

voor paardenhouders opleggen, veranderingen in wet- en regelgeving en dergelijke. De overheid 

rekent dit soort communicatie nadrukkelijk tot taak van de (erkende) stamboeken.   

 

Tenslotte dient ieder paard in Nederland sinds 1 april 2016 geregistreerd te zijn in de nationale database van 

de RVO op basis van de Europese wet- en regelgeving. Voor paarden uit het buitenland geldt dat deze 

registratie binnen 30 dagen na import dient te gebeuren. Registratie bij de RVO dient door de stamboeken, 

waaronder het PRE Stamboek Nederland, te gebeuren.  Registratie van een paard in de database van de RVO 

vereist tevens de naam en contactgegevens van de eigenaar. 
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“Toestemming” 

Bij de eerste aanvraag van een stamboekdienst is registratie als eigenaar/fokker verplicht. Middels het invullen 

van de aanvraag tot registratie geeft de aanvrager toestemming voor registratie van bovenstaande persoonlijke 

gegevens.  

 

Aan wie worden deze persoonlijke gegevens verstrekt? 

 

De eerder genoemde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verstrekt aan: 

• (de database van) de RVO. 

• aan justitie als er sprake is van een gerechtelijk bevel.  

 

Invoer van de gegevens gebeurt via een beveiligd portaal van de database van de RVO.  

 

Mocht er navraag gedaan worden naar de fokker en/of eigenaar van een bepaald paard, dan worden deze 

persoonlijke gegevens niet verstrekt, tenzij de betreffende fokker en/of eigenaar daar het stamboek 

uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. In een dergelijk geval neemt het stamboek contact op met 

de betreffende fokker en/of eigenaar óf en welke (contact)gegevens mogen worden verstrekt.  

 

De persoonlijke (contact)gegevens worden ook niet verstrekt aan organisaties of individuen die 

eigenaren/fokkers willen informeren over evenementen en/of diensten willen aanbieden. Mocht een 

evenement of informatie van belang zijn voor eigenaren, dan stelt het stamboek hen op de hoogte en niet de 

aanbieder van de informatie en/of de organisator van een evenement.  

 

 

Wie hebben er toegang tot de persoonlijke gegevens binnen het stamboek? 

Binnen het PRE Stamboek Nederland hebben uitsluitend de volgende bestuursleden toegang tot de 

persoonlijke gegevens: 

• Het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert of diens vervanger bij langdurige afwezigheid; 

• De voorzitter in het geval er overleg noodzakelijk is over een specifiek probleem en bij langdurige 

uitval van het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert. 

 

 

Wat is er zichtbaar van persoonlijke gegevens voor anderen? 

 

Eigenaar 

Van de bij het stamboek geregistreerde eigenaar van een paard is de persoonsnaam  of de naam van de 

fokkerij (als er als zodanig geregistreerd is) zichtbaar: 

 

• in het paspoort van het paard; 

 

De naam van de eigenaar/fokkerij is in bovenstaande gevallen zichtbaar zolang het paard in het stamboek 

geregistreerd staat als zijnde in leven en in eigendom van de betreffende persoon.   

 

Fokker 

De fokker van een paard is zichtbaar: 

• in het paspoort van het paard; 

 

Ook na verkoop en overlijden van het betreffende paard blijft de naam van de fokker van het paard gekoppeld 

aan het betreffende paard.  
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Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

De persoonlijke gegevens worden bewaard: 

• zolang er sprake is van registratie als fokker of eigenaar bij het stamboek; 

• voor zolang de Nederlandse wetgeving vereist dat de gegevens van het betreffende paard met de 

bijbehorende gegevens van de eigenaar/fokker bewaard dienen te blijven; 
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Registratie bij de RVO 
 

Als het alleen om registratie in de database van de RVO gaat (zoals het geval is bij Lusitano’s), dan worden de 

volgende gegevens gevraagd: 

• Naam  

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Mailadres 

• Telefoonnummer 

 

Dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslagen in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): 

• “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”  

• “toestemming” 

 

“Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” 

De RVO vereist dat bij registratie van een paard in de database van de RVO ook de contactgegevens van de 

eigenaar worden ingevoerd. Dus registratie maakt het verzamelen van deze gegevens noodzakelijk om te 

kunnen registreren bij de RVO. 

 

De contactgegevens van de persoon in kwestie zijn eveneens noodzakelijk om: 

• te kunnen communiceren over zaken aangaande het betreffende paard. 

• de betreffende eigenaar/fokker te kunnen informeren over besmettelijke dierziekten die beperkingen 

voor paardenhouders opleggen, veranderingen in wet- en regelgeving en dergelijke. De overheid 

rekent dit soort communicatie nadrukkelijk tot taak van de (erkende) stamboeken.   

 

“Toestemming” 

Op het aanvraagformulier voor registratie bij de RVO wordt om eerder genoemde, persoonlijke gegevens  

gevraagd.  Middels het invullen van de aanvraag tot registratie geeft de aanvrager toestemming voor 

registratie van bovenstaande persoonlijke gegevens.  

 

 

Aan wie worden deze persoonlijke gegevens verstrekt? 

 

De eerder genoemde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verstrekt aan: 

• (de database van) de RVO. 

• aan justitie als er sprake is van een gerechtelijk bevel.  

 

Invoer van de gegevens gebeurt via een beveiligd portaal van de database van de RVO.  

 

Mocht er navraag gedaan worden naar de fokker en/of eigenaar van een bepaald paard, dan worden deze 

persoonlijke gegevens niet verstrekt, tenzij de betreffende fokker en/of eigenaar daar het stamboek 

uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. In een dergelijk geval neemt het stamboek contact op met 

de betreffende fokker en/of eigenaar óf en welke (contact)gegevens mogen worden verstrekt.  

 

De persoonlijke (contact)gegevens worden ook niet verstrekt aan organisaties of individuen die 

eigenaren/fokkers willen informeren over evenementen en/of diensten willen aanbieden. Mocht een 

evenement of informatie van belang zijn voor eigenaren, dan stelt het stamboek hen op de hoogte en niet de 

aanbieder van de informatie en/of de organisator van een evenement.  
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Wie hebben er toegang tot de persoonlijke gegevens binnen het stamboek? 

Binnen het PRE Stamboek Nederland hebben uitsluitend de volgende bestuursleden toegang tot de 

persoonlijke gegevens: 

• Het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert of diens vervanger bij langdurige afwezigheid; 

• De voorzitter in het geval er overleg noodzakelijk is over een specifiek probleem en bij langdurige 

uitval van het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert. 

 

 

Wat is er zichtbaar van persoonlijke gegevens voor anderen? 

De persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen (behalve voor de RVO). In de database van de RVO is 

alleen zichtbaar welk stamboek de registratie van het paard heeft verzorgd. 

 

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

De persoonlijke gegevens worden bewaard: 

• Totdat de aanvrager van de registratie bij de RVO bij het stamboek aangeeft dat het paard niet meer 

in zijn of haar bezit is en  

• voor zolang de Nederlandse wetgeving vereist dat de gegevens van het betreffende paard met de 

bijbehorende gegevens van de (voormalig) eigenaar bewaard dienen te blijven; 
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Nieuwsbrief 
Voor degenen die niet bij het stamboek als eigenaar of fokker geregistreerd staan, wordt uitsluitend: 

• het E-mailadres 

bewaard.  

 

Dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslagen in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): 

• “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”  

• “toestemming” 

 

“Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” 

Om een (digitale) nieuwsbrief te kunnen versturen, is een mailadres noodzakelijk. Voor geregistreerde 

eigenaren en fokkers bij het stamboek is de nieuwsbrief bovendien noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de 

plicht om eigenaren en fokkers te informeren in het geval van besmettelijke dierziekten, veranderingen in wet- 

en regelgeving en veranderingen in de regelgeving van het (moeder)stamboek.  

 

“Toestemming” 

Degene die een nieuwsbrief ontvangt, heeft schriftelijk aangegeven deze te willen ontvangen: 

• Bij het stamboek geregistreerde eigenaren en fokkers middels het eerste aanvraagformulier voor een 

stamboekdienst; 

• Anderen (en geregistreerde eigenaren en fokkers voor 28 mei 2018) middels een mail met verzoek om 

te de nieuwsbrief te ontvangen. 

 

Aan wie worden deze persoonlijke gegevens verstrekt? 

Deze persoonlijke gegevens worden aan niemand verstrekt, de mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor 

het verzenden van de nieuwsbrief door het stamboek.  

 

 Wie hebben er toegang tot de persoonlijke gegevens binnen het stamboek? 

Binnen het PRE Stamboek Nederland hebben uitsluitend de volgende bestuursleden toegang tot de 

persoonlijke gegevens: 

• Het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert of diens vervanger bij langdurige afwezigheid; 

• De voorzitter in het geval er overleg noodzakelijk is over een specifiek probleem en bij langdurige 

uitval van het bestuurslid dat de stamboekdiensten uitvoert. 

 

 

Wat is er zichtbaar van persoonlijke gegevens voor anderen? 

Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen. 

  

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

De persoonlijke gegevens worden bewaard: 

• zolang er sprake is van registratie als fokker of eigenaar bij het stamboek; 

• en totdat degene die niet als eigenaar of fokker bij het stamboek geregistreerd staat, aangeeft geen 

prijs meer te stellen op de nieuwsbrief.  
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Overige mailadressen 
Mailadressen die in het bezit komen van het stamboek omdat er vragen per mail worden gesteld of 

mededelingen worden gedaan: 

• worden bij reguliere contacten (zoals het bestuur van de Vereniging van het Spaanse Paard) bewaard 

zolang er sprake is van een regulier contact; 

• bij mailverkeer in aanloop naar een registratie van een paard totdat helder is of er een aanvraag 

gedaan zal worden: 

o als er een aanvraag gedaan wordt, dan valt het mailadres onder de registratie van 

fokker/eigenaar; 

o wordt er uiteindelijk geen aanvraag gedaan, dan wordt na 4 maanden het adres verwijderd. 

(Er is gekozen voor een termijn van 4 maanden, omdat de aanloop naar een aanvraag voor 

een stamboekdienst soms meer tijd kost). 

• Bij algemene vragen wordt het mailadres eveneens 4 maanden na de beantwoording verwijderd. 

 

Deze mailadressen worden uitsluitend intern door het stamboek gebruikt voor mailverkeer met de personen in 

kwestie en worden niet verstrekt aan derden.  

 

 

Website 
De website van het PRE Stamboek Nederland maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Gegevens over 

bezoek en gebruik van de website zijn uitsluitend voor intern gebruik van het stamboek en worden niet aan 

derden verstrekt.  

 

 

Foto’s en ander beeldmateriaal 
Foto’s en ander beeldmateriaal waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens volgens de 

Algemene Verordening persoonsGegevens (AVG).   

 

Publicatie 

Alvorens beeldmateriaal waar herkenbaar personen in beeld zijn door het stamboek gebruikt wordt voor 

publicatie (website, nieuwsbrief e.d.), zal schriftelijke toestemming gevraagd worden vanaf 25 mei 2018.  

 

Gebruik 

Foto’s en ander beeldmateriaal zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de persoon die 

herkenbaar in beeld is, toestemming heeft gegeven. 

 

Intrekken toestemming 

Heeft u toestemming verleend, dan kunt u deze toestemming ook weer intrekken. In dat geval zal het 

beeldmateriaal verwijderd worden van de website en uit andere publicaties voor zover mogelijk. Bijvoorbeeld 

een uitgave van de nieuwsbrief of een affiche waar een herkenbare persoon op staat, is na gebruik niet meer 

volledig te verwijderen omdat deze verspreid zijn.  

 
  



 

Privacyverklaring PRE Stamboek Nederland mei 2018  pag. 1 

Kopie identiteitsbewijs 
We vragen liever niet om een kopie van uw identiteitsbewijs, maar we moeten er zeker van zijn dat u 

daadwerkelijk degene bent die u zegt te zijn. Niemand wil dat zijn of haar paard ineens zogenaamd het 

eigendom is van een ander. Bovendien willen we later zeker weten dat u bijvoorbeeld getekend heeft voor 

verkoop van uw paard en niet iemand anders. 

 

U bent volgens de wet niet verplicht om ons een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Wij kunnen 

echter een aantal stamboekdiensten niet verlenen als we niet een aantal van deze gegeven hebben. De 

Nederlandse overheid heeft een app ontwikkeld voor dit soort situaties “KopieID”. Met deze app maakt u een 

veilige kopie van uw identiteitsbewijs waarbij u niet alleen een aantal gegevens kunt afschermen, maar ook op 

de kopie kunt aangeven waarvoor deze is afgegeven. Meer informatie vindt u op de website van de 

Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl onder identiteitsfraude. 

 

De volledige link is: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-

identiteitsbewijs?sea-t-recht_veiligheid_en_defensie-a-

kopie_id_app&utm_term=kopieid&gclid=EAIaIQobChMI6YCx59SC2wIVhLDtCh29OAz5EAAYASAAEgIT0fD_BwE  

 
 
Recht op inzage, correctie , “vergeet mij” en klachten 
 

Inzage 

Iedere persoon die op de een of andere manier geregistreerd staat bij het stamboek, heeft recht op inzage als 

het gaat om de persoonlijke gegevens die het stamboek van hem of haar bewaard. Hiertoe dient een 

schriftelijk verzoek ingediend te worden bij het stamboek. Het stamboek verstrekt zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot inzage,  inzage in de genoemde  

persoonsgegevens. 

 

Directe inzage voor PRE eigenaren en fokkers  

PRE eigenaren en fokkers die bij het stamboek geregistreerd staan, hebben zelf direct inzage in de gegevens die 

het stamboek van hen bewaard. Iedere eigenaar en fokker kan op de website van LG ANCCE inloggen op de 

“zona privada”, het eigen gedeelte van de betreffende eigenaar of fokker. Hier ziet u exact wat er van u aan 

persoonsgegevens wordt bijgehouden. Op de website van het PRE Stamboek Nederland staat een uitleg hoe u 

kunt inloggen op uw eigen gedeelte (zona privada) bij het moederstamboek LG ANCCE. 

 

Correctie 

Een ieder die bij het stamboek geregistreerd staat kan schriftelijk verzoeken om correctie van zijn of haar door 

het stamboek bewaarde persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld een adreswijziging. Na ontvangst van dit verzoek, 

voert het stamboek de correctie zo snel mogelijk door.   

 

Recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen 

Een ieder die bij het stamboek geregistreerd staat kan schriftelijk verzoeken om zijn of haar persoonlijke 

gegevens te verwijderen uit het gegevensbestand van het stamboek. Het stamboek voldoet uiterlijk binnen een 

maand aan dit verzoek, tenzij er wettelijke beperkingen zijn met betrekking tot het verwijderen van deze 

persoonlijke gegevens in het kader van de I&R van paarden. Mocht er sprake zijn van een dergelijke beperking, 

dan stelt het stamboek binnen een maand de verzoeker op de hoogte van deze beperking. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat het verwijderen van persoonsgegevens gevolgen en/of beperkingen heeft voor de 

I&R van PRE paarden in eigendom van de verzoeker. Zo is de naam van de fokker onlosmakelijk aan het 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?sea-t-recht_veiligheid_en_defensie-a-kopie_id_app&utm_term=kopieid&gclid=EAIaIQobChMI6YCx59SC2wIVhLDtCh29OAz5EAAYASAAEgIT0fD_BwE
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?sea-t-recht_veiligheid_en_defensie-a-kopie_id_app&utm_term=kopieid&gclid=EAIaIQobChMI6YCx59SC2wIVhLDtCh29OAz5EAAYASAAEgIT0fD_BwE
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs?sea-t-recht_veiligheid_en_defensie-a-kopie_id_app&utm_term=kopieid&gclid=EAIaIQobChMI6YCx59SC2wIVhLDtCh29OAz5EAAYASAAEgIT0fD_BwE
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betreffende paard verbonden en kan niet verwijderd worden. Daarnaast heeft bijvoorbeeld het verwijderen 

van persoonsgegevens van iemand die als fokker geregistreerd staat als gevolg dat het stamboek later geen 

door deze persoon gefokte veulens in het stamboek kan opnemen als zijn PRE paarden. Mocht er sprake zijn 

van dergelijke gevolgen en/of beperkingen, dan zal het stamboek de verzoeker eerst schriftelijk hiervan in 

kennis stellen en vragen of het verzoek gehandhaafd blijft, gegeven de consequenties. Wil de aanvrager het 

verzoek handhaven, dan wordt gehoor gegeven aan dit verzoek met in achtneming van de wettelijke 

beperkingen die op dat moment gelden.  

 

Klachten  

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dat geval 

horen we dat graag zo snel mogelijk! U kunt schriftelijk of mondeling ons op de hoogte stellen van uw klacht. 

Wellicht hebben iets over het hoofd gezien of is er sprake van een misverstand. 

 

 Komen we er samen niet uit, dan kunt u: 

- Gebruik maken van de klachtenprocedure van het stamboek; 

- Een klacht indienen bij de rechter (op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier 

meer informatie over). 

 


