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1. OVERZICHT
Dit privacy beleid geeft aan hoe Hercules Horse Training ("wij", "ons" of "Hercules Horse Training") informatie
onderhoudt, gebruikt en deelt die we mogelijk verzamelen, wanneer u onze website bezoekt op
www.herculeshorsetraining.com (de "site” verder te noemen) en alle producten of diensten (“producten”) die
ter beschikking worden gesteld door middel van de site. In dit privacy beleid verwijzen we samen naar de site
en de producten als "diensten". Door gebruik te maken van een van de diensten, erkent u dat u de bepalingen
van dit privacy beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. We kunnen dit privacy beleid van tijd tot
tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden hier geplaatst en vermeld in een nieuwe versie. Als we een
belangrijke wijziging aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we de
verandering in de meest recente versie van het privacy beleid vermelden en dit kenbaar maken via email en de
website.
2. HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN
Sommige informatie die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van de diensten, zoals uw naam, postadres,
e-mailadres, eventuele creditcardinformatie of telefoonnummer, kan ervoor zorgen dat er persoonlijke
gegevens geregistreerd worden ('persoonlijke informatie'). In alle volgende omstandigheden zullen we
persoonlijke gegevens gebruiken voor het doel dat hieronder wordt beschreven, en als aanvulling op onze
database met marketingcontacten, die we zullen gebruiken om onze diensten te promoten.
Registratie: wanneer u zich registreert op een bepaalde dienst, zoals abonneren op een nieuwsbrief, opvragen
van informatie of bij het kopen van een dienst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te
verstrekken, die wij zullen gebruiken om aan uw verzoek te voldoen.
Enquêtes: we kunnen u vragen om enquêtes of opiniepeilingen in te vullen. We gebruiken de informatie die we
van enquêtes verzamelen alleen op geaggregeerde wijze, niet per individu.
Blogs en fora: we kunnen u de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op blogs, forums of andere
openbare ruimtes van onze diensten. Door dit te doen stemt u in met het plaatsen van persoonlijke informatie
die door uzelf wordt verstrekt. U dient zich ervan bewust te zijn dat dergelijke persoonlijke informatie kan
worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere bezoekers van deze openbare ruimtes. We hebben geen
controle over hoe deze bezoekers uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Vragen: Als u ons een opmerking of vraag stuurt, zullen wij de informatie die u ons verstrekt bewaren om u te
beantwoorden, evenals voor het verbeteren van de diensten.
Links in e-mails. Als u vanuit een e-mailbericht van ons naar onze site linkt, kunnen we uw e-mailadres
identificeren en dat e-mailadres koppelen aan de manier waarop u de site gebruikt (bijv. welke pagina's u
bezoekt of dat u een aankoop doet).
Bezoekers: als u de site bezoekt en u zich niet registreert, informatie opvraagt, contact met ons opneemt of een
reactie plaatst op een blog of fora en u de site niet heeft bezocht via een link in een van onze e-mailberichten,
zullen we geen gegevens registreren. In dat geval zullen wij enkel de door u verstrekte informatie verkrijgen en
deze gebruiken om op uw vraag te antwoorden of uw verzoek te voldoen als dit mogelijk is. We delen deze
informatie niet met iemand anders, behalve om te reageren op uw verzoek, als u daarmee instemt, of zoals
anderszins wordt beschreven in dit privacy beleid.
Weblogs: we onderhouden weblogs die automatisch basisinformatie registreren over iedereen die de site
bezoekt. We gebruiken webloginformatie om ons te helpen onze website te ontwerpen, om populaire functies
te identificeren, om onze services te verbeteren en voor andere management- en analytische doeleinden. We
kunnen ook weblogs gebruiken om een persoon te identificeren die mogelijk misbruik van de diensten maakt.
Deze logboeken bevatten:
• Het internetdomein van waaruit u toegang hebt tot de diensten.
• Uw IP-adres.
• Het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt.

• De datum en tijd waarop u de site hebt bezocht.
• De pagina's die u hebt bezocht op de site.
• Het adres van de website waarnaar u een koppeling hebt gemaakt om naar de site te gaan.
Cookies: wij gebruiken cookies om u te helpen bij het navigeren door op de site, zodat wij kunnen leren hoe u
de site gebruikt en om de diensten te verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden die we in de browser van uw
computer plaatsen om uw voorkeuren op te slaan. Cookies onthullen op zichzelf geen persoonsgegevens tenzij
u ervoor kiest om deze informatie aan ons te verstrekken door u bijvoorbeeld te registreren op onze site. Als u
besluit geen cookies op uw computer toe te staan, kan dit van invloed zijn op uw mogelijkheid om de site te
gebruiken.
Communicatie: We kunnen informatie die we van u verzamelen gebruiken om met u te communiceren en te
reageren op uw vragen. Die communicatie kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van service-updates,
promoties voor producten of diensten die wij of een van onze marketingpartners aanbieden, of enieuwsbrieven.
Serviceproviders: we contracteren soms met externe serviceproviders om functies voor ons uit te voeren. Deze
dienstverleners kunnen toegang krijgen tot de informatie die wij verzamelen met het oog op het uitvoeren van
deze functies, maar zij zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te behouden en
niet voor enig ander doel te gebruiken.
Sociale media: De site kan functies voor sociale media bevatten, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+.
Deze functies kunnen uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op de site verzamelen; en ze kunnen een cookie
instellen om de functie correct te laten werken. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het
privacy beleid van het bedrijf dat de functie biedt.
Bedrijfsoverdrachten: als we alle of vrijwel al onze activa zouden overdragen aan een ander bedrijf, is een van
de activa die we waarschijnlijk zouden meenemen in de overdracht onze database met persoonlijke informatie.
Informatieverschaffing om juridische redenen: we zullen persoonlijke informatie vrijgeven wanneer we daartoe
verplicht zijn door wetgeving, regelgeving of vereisten voor de effectenuitwisseling, bijvoorbeeld als reactie op
een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. We kunnen dergelijke informatie ook onthullen als reactie op een
verzoek van een wetshandhavingsinstantie of wanneer we van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking
geschikt is om onze wettelijke rechten te beschermen of iemands eigendommen of veiligheid te beschermen.
3. INZAMELING VAN INFORMATIE DOOR DERDEN
We kunnen een extern advertentiebedrijf gebruiken om advertenties weer te geven wanneer u onze site
bezoekt. Als we dit doen, kan dit bedrijf informatie gebruiken (met uitzondering van uw naam, adres, emailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan de site om advertenties te geven over goederen en services
die mogelijk interessant voor u zijn. Tijdens het aanbieden van advertenties, kan de adverteerder een unieke
"cookie" in uw browser plaatsen of herkennen. We doen geen toezeggingen of garanties over een van deze
andere bedrijven of hun privacy- of beveiligingsbeleid. Zodra u doorklikt naar een niet-gelieerde website, is dit
privacy beleid niet langer van toepassing. We raden u ten zeerste aan het toepasselijke beleid van deze andere
bedrijven en hun websites te lezen.
4. UW PRIVACY KEUZES
Als u wilt dat wij u geen e-mail of andere berichten meer sturen of als u toegang wilt hebben tot uw
persoonlijke gegevens om deze te corrigeren of te verwijderen, kunt u ons een verzoek sturen op onze
hieronder vermelde e-mail- of postadres. We zullen ernaar streven om aan dergelijke verzoeken binnen een
redelijke termijn te voldoen.
5. NIET TRACKEN.
Er zal geen verschil zijn in hoe wij gegevens verzamelen of gebruiken als u uw webbrowser instelt om een "Niet
bijhouden" of een soortgelijk verzoek te verzenden wanneer u deze site bezoekt.

6. LINKS
Onze site bevat links naar andere websites waarvan het privacy beleid verschilt van het onze. Als u persoonlijke
informatie verstrekt aan een van die websites, is uw informatie onderhevig aan hun praktijken en beleid.
7. BEVEILGING
Wij handhaven alle persoonlijke informatie met fysieke, elektronische en bestuurlijke veiligheidsmaatregelen
om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te helpen waarborgen tegen redelijkerwijs voorzienbare
risico's. De beveiliging is ontworpen om ongeautoriseerd gebruik, toegang, openbaarmaking, vernietiging en
wijzigingen van gegevens te voorkomen.
8. KINDEREN
Deze site is bedoeld voor gebruik door volwassenen. We richten ons niet doelbewust op het verzamelen van
persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar.
9. CONTACT
Wij verbinden ons ertoe ons privacy beleid en de toepasselijke wetgeving na te leven en uw online ervaring
veilig en waardevol te maken. Als u een vraag, verzoek, klacht, geschil of bezorgdheid hebt met betrekking tot
dit privacy beleid, kunt u een bericht per e-mail sturen naar info@herculeshorsetraining.com of schriftelijk aan
Hercules Horse Training, tav: Administratie, Lage Aard 2B 4854 NM Bavel.

