
PRIVACYVERKLARING 
Carnavalsvereniging De Kiepenrijers (CV De Kiepenrijers) is is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
CV De Kiepenrijers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens 
aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

 - volledige voor- en achternaam 
 - adres   
 - telefoonnummer 
 - e-mailadres  
 - bankrekeningnummer  

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Onze website, www.cvdekiepenrijers.nl, heeft niet tot doel het verzamelen van 
gegevens over bezoekers jonger dan achtien jaar, echter kunnen wij de leeftijd van 
onze website bezoekers niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens 
over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd  
bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben  
verzameld over een minderjarige, geef dat dan aan ons door via het e-mailadres: 
bestuur@cvdekiepenrijers.nl. 

GRONDSLAG WAAROP WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
CV De Kiepenrijers verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de 
volgende grondslagen: 

 - uitvoeren overeenkomst 
 - wettelijke verplichting 
 - verkregen toestemming 
 - gerechtvaardigd belang 

DOEL WAARMEE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
CV De Kiepenrijers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 - het afhandelen van uw (contributie)betaling(en) 
 - U voorzien van informatie over de vereniging 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
CV De Kiepenrijers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn 
verplicht na het einde van uw lidmaatschap uw gegevens nog zeven jaar te bewaren, 
vanaf het moment van uitschrijving bij onze vereniging. Na het verstreiken van deze 
termijn zullen wij uw persoonsgegevens opnemen in ons oudleden bestand, hier kunt 
u met het opzeggen van uw lidmaatschap bezwaar tegen maken. 
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BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
CV De Kiepenrijers 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 met ons op via het e-mailadres: 
bestuur@cvdekiepenrijers.nl. 

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te 
verwijderen en te vernietigen. 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 CV De Kiepenrijers. Ook heeft u  
het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens 
die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, 
verwijdering,  gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  
persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres bestuur@cvdekiepenrijers.nl. 
Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij 
u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw  
privacy te beschermen. Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek. 

VERSTREKKING AAN DERDE 
CV De Kiepenrijers verstrekt geen gegevens aan derde zonder uw hiervoor van op de 
hoogte te stellen.  

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 
CV De Kiepenrijers kan deze privacyverklaring wijzigen, de meest recente versie staat 
op onze website. www.cvdekiepenrijers.nl. 

CONTACT 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: 
bestuur@cvdekiepenrijers.nl of met het secretariaat waarvan de gegevens op 
de website te vinden zijn.
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