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Uw privacy, onze zorg!
Kynologenclub Maas en Waal acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Daarom willen wij u in deze privacy verklaring heldere en transparante informatie geven over de
wijze waarop KC Maas en Waal persoonsgegevens verwerkt van leden, cursisten en bezoekers van
onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Hierbij houdt KC Maas en Waal zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:






Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden voor welke doeleinden wij
persoonsgegevens verwerken;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor die doeleinden;
Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsdoelstellingen en u
toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
Passende beveilingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor KC Maas en Waal uw persoonsgegevens verzamelt en
verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt KC Maas
en Waal hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele)
telefoonnummer, emailadres en gegevens over uw hond.



Wanneer u diensten van KC Maas en Waal afneemt. Dit kan via onze website, ledenservice of
contact met onze trainers.
Wanneer u contact heeft met KC Maas en Waal.
Dit contact kan telefonisch zijn maar ook indien u ons via e-mail benadert, het
contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie van WhatsApp, inschrijft voor
cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor
nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
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Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze cursussen, interessante artikelen
over honden en hondengedrag, maatschappelijke ontwikkelingen en diensten.
Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over diensten door KC
Maas en Waal indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd
intrekken door een e-mail te sturen naar kcmw@xs4all.nl , onder vermelding van AVG.
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van
met u overeengekomen diensten. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons
een verwerkersovereenkomst gesloten.
Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt KC Maas en
Waal gebruik van technisch en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen
een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen
persoonsgegevens.
Invulling in de praktijk
Uw gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan:





Ons Secretariaat
Onze Penningmeester (indien van toepassing)
Onze Trainers
Raad van Beheer

Onze trainers maken alleen gebruik van deze gegevens om u te informeren over annuleringen,
wijziging in cursustijden of andere relevante zaken in relatie tot de cursus. De verstrekte informatie
over uw hond(en) worden beschikbaar gesteld aan de trainers om u tijdens de training beter te
kunnen begeleiden.
Bewaartijd
Wij zullen uw gegevens bewaren gedurende de tijd:
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Dat u lid bent en/of een cursus volgt;
De minimale bewaarplicht die overheidsinstanties van ons vereisen.

Wijziging in de privacyverklaring


KC Maas en Waal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy
verklaring. Indien KC Maas en Waal een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft
voor de wijze waarop KC Maas en Waal uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit
kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrief.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens


Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen over ons privacy
beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar
kcmw@xs4all.nl onder vermelding van AVG.

Afferden, 13 mei 2018
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