Privacybeleid Kon. Mij DE VRIENDEN DER KAT VZW
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-6-2018.
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze primaire
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van K.M. De Vrienden der Kat. U dient zich ervan bewust te
zijn dat K.M. De Vrienden der Kat niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Wij hebben geen enkele controle op de inhoud of andere eigenschappen van die sites of pagina’s, en wij
kunnen in geen geval hiervoor verantwoordelijk gehouden worden.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De K.M. De Vrienden der Kat respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten diensten (aanvraag lidmaatschap, aanvraag registratie
catterynaam, stamboomaanvragen, aanvraag kampioenregistraties, inschrijvingen show, aanvraag
standruimte shows) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de
dienst uit te kunnen voeren. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden.

Communicatie en doelen
Wanneer u e-mail of andere berichten, zoals ingevulde on-line formulieren, naar ons verzendt, is het mogelijk
dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens teneinde te voldoen aan de
dienst(en) die u aan ons vraagt.

Cookies
Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek via cookies. Onze website maakt geen gebruik van “cookies”
(tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst).

Doeleinden en derden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid.
Onze bestuursleden dienen de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Enkel op specifiek bevel van een juridisch belgisch orgaan kunnen uw persoonlijke gegevens worden
gecommuniceerd.

Veranderingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Er staan geen persoonsgegevens van onze bezoekers beschikbaar op onze website.
U kan ons op elk gewenst moment schriftelijk contacteren om showresultaten en/of – foto’s te laten
verwijderen indien u dit wenst, en dit mits eenvoudige schriftelijke aanvraag.

Contact
Kon.Mij De Vrienden der Kat van Antwerpen vzw – Baanvelden 28 – B 2550 Kontich
Email: dvdk1@skynet/be
Tel.: 0032 (0)3 458 02 06

