Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-06-2018.
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ‘Stichting Zaalvoetbal De
Kempen’ de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden
verzameld.
In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website
en onze nieuwsbrief.

Contactgegevens
Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u contact opnemen met onze stichting. Wij zullen
uw vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het invullen van de
contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons
achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt.
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens:








NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige contactgegevens
Inloggegevens
IP-adres
Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:







Het eventueel verlenen van toegang tot onze website
Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website
Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht
Het opnemen van telefonisch contact
Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
Het verbeteren en evalueren van onze website

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en
ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte
veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Onze stichting maakt daarnaast gebruik van beveiligde
verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Cookies
‘Stichting Zaalvoetbal De Kempen’ registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat
daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte
webbrowsers. Met deze gegevens kan onze stichting de website verbeteren en aanpassen op de
wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw
computer of telefoon geplaatst enkel voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.
De gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden!

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage
in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw
gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via onze contactpagina of door
telefonisch contact op te.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met ons, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
Per telefoon: +31 648157910
Per post: De Mulder 13, 5527 GT Hapert (Nederland)
Per e-mail: info@zaalvoetbal-dekempen.nl

