PRIVACY VERKLARING
COMITÉ SPOOKTOCHT KRUININGEN

Inleiding
Comité Spooktocht Kruiningen respecteert de privacy van alle deelnemers van de spooktocht(en) en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We
verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan welke worden beschreven in dit
privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens wij kunnen verzamelen wanneer u onze website gebruikt en waarom we deze
gegevens kunnen verzamelen. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing voor de georganiseerde
evenementen, u dient zich ervan bewust te zijn dat het Comité Spooktocht Kruiningen niet verantwoordelijk
is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan
ons privacybeleid te accepteren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het deelnemen aan de spooktochten en het gebruik van de website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Comité Spooktocht Kruiningen houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen
aan te kunnen brengen in de privacy- en cookie verklaring, het is daarom raadzaam om met regelmaat deze
pagina te raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens
Comité Spooktocht Kruiningen zal de door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website
zorgvuldig verwerken. Daarnaast kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens, zoals naam en e-mailadres
ook worden verwerkt. Bij de verwerking wordt uw privacy beschermd door passende technische en
organisatorische maatregelen. De verwerking zal uiteraard plaatsvinden in overeenstemming met de
geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden
verwerkt:
•
•

Voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
Voor het bekend maken van evenementen, georganiseerd door het Comité Spooktocht Kruiningen

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere soorten berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten en
aanvullende aangeleverde gegevens bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van het Comité Spooktocht
Kruiningen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Comité Spooktocht Kruiningen kan op deze website gebruik maken van cookies. Om het verkeer op de
website te stroomlijnen en analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Via onze website kan
een cookie worden geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
informatie en rapportages te ontvangen over de manier waarop bezoekers de site gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken, wij hebben hier geen invloed op. Wanneer u de website
van de onderneming bezoekt, zullen enkele persoonsgegevens automatisch worden verstrekt (o.a. uw IPadres, datum en tijd van het bezoeken van de site, de door u gebruikte browser, het aantal hits en duur van
het bezoek op de website).

Cookies instellingen beheren
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en diensten niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw
browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
Help-functie van uw browser.

Recht op inzage
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die tot op heden aan ons is verstrekt, tevens kunt u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij
gebruik maken van uw gegevens. Indien u gebruikt wenst te maken van een of meerdere van deze rechten
kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactpagina.

