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PRIVACYVERKLARING KBO KRING GEMEENTE VALKENSWAARD. 
  
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft 

het bestuur van KBO Kring gemeente Valkenswaard de volgende 
privacyverklaring af.  

  
KBO Kring gemeente Valkenswaard bestaat uit 3 Afdelingen> KBO Borkel en 

Schaft, Dommelen en Valkenswaard. De Afdelingen houden persoonsgegevens 
bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het 
doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren.  

U kunt de privacy verklaringen van de Afdelingen vinden op hun afzonderlijke 
websites. 

 
Op de website van de Kring worden niet-persoonsgebonden informatie van 
bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd 

waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur 
van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website 

voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de website 
geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie 
specifiek vermeldt.   

  
Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Kring gebruikt en uitsluitend 

door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO Kring 
verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. KBO Kring vraagt alleen om 
persoonsgegevens bij het organiseren van Kringactiviteiten, U geeft zelf die 

gegevens door. 
Tijdens de Kringactiviteiten kunnen er foto’s gemaakt worden die later op de 

website of nieuwsbrieven van de Afdelingen worden gepubliceerd. Mocht u 
bezwaar hebben om gefotografeerd te worden, geeft u dit dan bij de betreffende 
activiteit even door aan het bestuur. 

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als 
u deze wilt inzien maakt u via het secretariaat een afspraak met het bestuur om 

een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste 
gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. Indien het bestuur 
uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de 

beslissing bezwaar maken.  
  

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Kring gemeente Valkenswaard 
uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 
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