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Privacyverklaring

Privacyverklaring Kiwanis Club de Rooyse Ladies – mei 2018
1. Kiwanis Club de Rooyse Ladies (Rooyse Ladies) is een serviceclub, die activiteiten organiseert
waarvan de opbrengsten ten gunste komen aan het goede doel. Het secretariaat is gevestigd aan de
Sperwerstraat 24, 5804 VD Venray (postadres) en eenvoudig bereikbaar via
info@kiwanisderooyseladies.nl
2. Wij informeren enkele keren per jaar de bij ons bekende geïnteresseerden door middel van een
nieuwsbrief en sturen wij u waar nodig facturen voor afgenomen producten en/of diensten.
Om u als geïnteresseerde daadwerkelijk te kunnen informeren hebben wij (als
verwerkingsverantwoordelijke) contactgegevens nodig (naam en e- mailadres). Persoonsgegevens
zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij vragen u om ondubbelzinnige toestemming, om uw persoonsgegevens te verwerken.
4. Alleen de leden van de pr-commissie hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens
en mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor beschreven doeleinden. De prcommissie neemt passende technische en organisatorische maatregelen, teneinde verlies van
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Persoonsgegevens worden niet aan
derden verstrekt.
5. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking. Daarom
bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als u te kennen geeft informatie van ons te willen
ontvangen. Zodra u zich afmeldt zullen wij uw persoonsgegevens, binnen 30 dagen, verwijderen uit
ons systeem.
6. Als betrokkene hebt u altijd het recht op inzage in uw gegevens, rectificatie van uw gegevens, het
wissen van uw gegevens en overdracht van uw gegevens. Daarnaast hebt u het recht om tegen de
gegevensverwerking bezwaar te maken en het recht om uw toestemming (om uw gegevens te
verwerken) in te trekken. Wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, stuur ons dan een mail:
info@kiwanisderooyseladies.nl.
7. Ook hebt u het recht om een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie klik hier.
Hebt u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Stuur ons dan
een e-mail!
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