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Privacyverklaring Kunstkring Leiderdorp  (KKL)  
 
 

KKL neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst  serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. KKL is de verantwoordelijke partij voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 
1. KKL heeft uw gegevens nodig voor het uitoefenen van zijn doelstellingen, 

inclusief maar niet beperkt tot 

 - Bijhouden van de ledenadministratie 

 - Afhandelen van uw betaling 

 - Toezenden van onze nieuwsbrief en/of noodzakelijke informatie 

 - Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 

 
2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

 KKL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

 Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam,  Geslacht,  Woonplaats,  Adresgegevens, 

 Telefoonnummer,  E-mailadres,  Bankrekeningnummer, 

 Overige gegevens die u verstrekt bijv. voor deelname aan activiteiten. 

 
3. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 

 KKL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een wettelijke plicht langer 

bewaren vereist (zoals fiscale bewaarplicht) 

 
4. Delen van persoonsgegevens met derden 

 KKL verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 
5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 Het systeem van de website van KKL gebruik alleen technische, functionele en 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die het systeem gebruikt zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website. Eventueel kunt u eigenhandig alle eerder 

opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. 

 
6. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KKL.  

 Voor alle vragen en/of suggesties m.b.t. dit privacybeleid kunt u zich wenden tot de 

secretaris, bij voorkeur via e-mail  info@kunstkringleiderdorp.nl  
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