PRIVACYREGLEMENT BILTHOVENSE KRING VOOR WIJSBEGEERTE EN PSYCHOLOGIE
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie
(hierna te noemen Bilthovense Kring), persoonsgegevens. Wij hechten er belang aan om uw persoonsgegevens
zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, te verwerken. In dit privacyreglement
informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen, verwerken en
informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.
Waarom
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:
- de dienstverlening door de Bilthovense Kring, dat wil zeggen: het verwerken van uw inschrijving en het
verstrekken aan u van informatie over ons lezingenprogramma;
- het kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze website hierom heeft verzocht, dan wel u
te informeren over onze programma’s en eventuele wijzingen in dat programma.
Welke
Zo verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:
- personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
- gegevens betreffende uw bezoek aan onze website.
De Bilthovense Kring verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen
- uw toestemming;
-uw inschrijving voor ons jaarprogramma;
- het voldoen aan een wettelijke verplichting;
- gerechtvaardigd belang.
Delen van informatie
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u
de betrokkenheid van derden is vereist, en alleen met uw instemming.
Veiligheid/vertrouwelijkheid
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden
verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld
zijn;dan welniet langer dan een jaar nadat ze niet meer nodig zijn.
Wijzigingen Privacyreglement
Wij kunnen ons Privacyreglement,indien noodzakelijk,wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren
op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn
doorgevoerd.
Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u recht op inzage in uw gegevens, ter rectificatie zoals het
aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens.
Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, of indien u vragen heeft met betrekking tot dit
Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres wvanwerkhoven@kpnmail.nl of via
telefoonnummer 030-6914239 (Wim van Werkhoven).
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