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Theo Hoogland

Van: Marianne Bresser-Derksen [secretariaat@hippischtrainingscentrum.nl]
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 15:05
Aan: webmaster.htc.nederland@gmail.com
Onderwerp: H.T.C. vs. Algemene Verordening Persoonsgegevens

Ga hier naar de webversie.  
 

 

   
 Algemene Verordening Persoonsgegevens  

 

 

   

 

Stichting Hippisch Trainings Centrum Nederland verzamelt in het begin van het seizoen 
Persoonsgegevens van jullie als deelnemers en ouders. 
Dit doen wij om onze dienst, het verzorgen van trainingen en begeleiding van jonge, 
hippische talenten, te kunnen uitvoeren. 
 
Wij brengen jullie, door middel van deze Nieuwsbrief, op de hoogte dat wij serieus met 
jullie gegevens omgaan en dat wij deze niet verkopen aan derden. 
 
Aangezien de meeste van jullie onder de 16 jaar zijn, moeten we akkoord ontvangen van 
jullie ouders. Dit akkoord hebben we in het begin van dit seizoen (2017-2018) ontvangen 
d.m.v. het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, zoals ook omschreven op de 
website. 
 
In verband met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens op 25 mei 
a.s., verwijzen we jullie graag naar ons Privacy-statement, welke we op de website tonen. 
 
Zijn er vragen omtrent dit statement, neem dan contact op met het secretariaat 
(secretariaat@hippischtrainingscentrum.nl) of als antwoord op deze Nieuwsbrief.  

 

   
 

   

 

   

   

 
Nationaal Zomerijkmoment 
Zoals je ongetwijfeld in je Agenda hebt 
staan, is op woensdag 4 juli a.s. het 
Nationale Zomerijkmoment op het KNHS-
Centrum in Ermelo. 
 
Het programma is nog niet helemaal 
definitief vastgesteld, maar we proberen 

 

   

  

 
Wedstrijd-Pin / Wedstrijdresultaten 
Tijdens het Nationale Winterijkmoment van 
het afgelopen seizoen, hebben alle 
deelnemers een wedstrijd-pin ontvangen 
voor op je rij-jasje. 
 
Tijdens het Nationale Zomerijkmoment 
loven wij een leuke prijs uit voor degene 
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jullie weer een mooi dagprogramma te 
kunnen bieden, met o.a. een les van een 
'vreemde' HTC-Instructeur, een 
interessante workshop en het rijden van 
een proef of parcours. 
 
Over het Nationale Zomerijkmoment 
ontvang je eerdaags een aparte 
Nieuwsbrief.  
 
 

    

die de leukste en orgineelste foto maakt 
van je rij-jasje, met de wedstrijd-pin in 
wedstrijdsituatie. 
 
Wat te doen met de foto? 
Deze foto mag je op je eigen sociale media 
plaatsen, met de hash-tag #htc-wedstrijd 
en stuur ons een e-mail dat je dat gedaan 
hebt 
(webmaster.htc.nederland@gmail.com). 
Vermeldt daarbij welke sociale media je 
gebruikt hebt en de naam van de HTC-
deelnemer. De jury zal de meest originele 
en leukste waarderen met een leuke prijs. 
 
Heb je overigens ook een mooi 
wedstrijdresultaat behaald? Stuur het naar 
ons door (liefst met foto): 
webmaster.htc.nederland@gmail.com.  
 
     

 
Colofon: 

Stichting Hippisch Trainings Centrum 
secretariaat@hippischtrainingscentrum.nl 

Van nieuwsbrief afmelden  

 
   

 


