Privacyverklaring
KennisNetwerk GastouderOpvang

KNGO hecht veel waarde aan de privacy van leden en bezoekers.
Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
KNGO verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, uw geboortedatum, uw iban-nummer, uw lrkp-nummer,
gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen
bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het
organiseren van scholing en bijeenkomsten, het vakblad WijZ! Magazine en
het verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld),
u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor
belastingaangifte).
We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van gegevens met anderen
KNGO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. KNGO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
KNGO gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KNGO gebruikt
enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen
onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website
bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze

informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of
adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar redactie@kngo.nl. KNGO zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen,
op uw verzoek reageren.
Beveiliging
KNGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via redactie@kngo.nl.
Graag tot ziens op www.kngo.nl
Contactgegevens:
KNGO
Mr. van Coothstraat 41
6651 ZG Druten
T: 085-4872122
E: info@kngo.nl
W: www.kngo.nl

