Privacystatement Nederlandse Vereniging van Kattevrienden
In dit document vindt u de privacy-voorwaarden van de Nederlandse Verenging van
Kattevrienden (hierna: NVvK). Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden, door een
vinkje te plaatsen in één van onze online formulieren, geeft u aan kennis te hebben
genomen van onze voorwaarden en deze te accepteren.
In dit document leest u welke gegevens wij van u vragen en opslaan. Daarnaast wordt hierin
aangegeven hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard en of die met anderen gedeeld
worden. Hiermee voldoet de NVvK aan de wettelijke bepalingen over het verwerken van
persoonsgegevens.
1.
Privacybeleid
De NVvK verwerkt de persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze
dienstverlening. Dit zijn onder andere leden van de vereniging, en personen die als exposant
deelnemen aan door de NVvK georganiseerde shows. De NVvK vindt het correct omgaan
met persoonsgegevens van groot belang, en neemt daarom passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Alleen medewerkers van de NVvK voor wie dit
voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is hebben toegang tot dat deel van de
gegevens dat zij voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.
De gegevens die door de NVvK worden verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke
technieken.
De NVvk volgt de richtlijnen zoals bepaald in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
2.
Soorten gegevens
De NVvK verwerkt de volgende gegevens:
Geslacht
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Catterynaam
3.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De NVvK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor deze zijn verzameld. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor deze zijn verzameld blijven bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen
de registratie daarvan. De bewaartermijn van de NVvK is ???
4.
Delen met derden
De NVvK verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

5.

Inzage, correctie of verwijderen van uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kattevrienden.nl. De NVvK zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, de
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het
paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw
privacy.

