
Privacyverklaring Hondenschool Kunos VZW

Hondenschool Kunos vzw, gevestigd Bist 28b, 2180 te Ekeren, is verantwoordelijk voor

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons

deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat

doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@kunos.be.

Persoonsgegevens die Kunos verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik wil maken van onze dienst en je deze

gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken binnen de volgende context :

Inschrijving

Naam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van uw hond(en) worden gedeeld

met de instructeurs, de secretaris, de raad van bestuur en de voorzitter. Dit in functie van de

trainingen en de verdeling in klasgroepen. Uw e-mailadress, naam en familienaam worden

verwerkt in Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen.

Website

Bij het bezoek van onze website worden geen persoonsgegevens bijgehouden en worden geen

cookies gemaakt die informatie over uw bezoek bijhouden.

Met welk doel verwerkt Kunos
persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien er veranderingen zijn in les- of activiteitenschema
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Om jouw inschrijving en betaling vlot af te kunnen handelen

Om onze diensten zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen verlenen

Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Om een lidkaart voor je aan te maken nadat we je geregistreerd hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunos neemt geen besluiting op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige

gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Kunos persoonsgegevens bewaart

Nadat je bent ingeschreven in de hondenschool blijf je in ons ledenbestand zitten tot je zelf de

verwijdering aanvraagt. Zo kunnen we je informeren bij wijzigingen in onze diensten. Uiteraard is

het mogelijk om een verwijdering aan te vragen. Dit kan je doen door te mailen naar

info@kunos.be met vraag voor verwijdering van uw gegevens, vergeet niet uw lidnummer te

vermelden.

Delen van persoonsgegevens door Kunos met
derden

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de

vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijke voor deze

verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens

Kunos, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Mailchimp.

Werkende vrijwilligers
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Met ieder van onze werkende vrijwilligers (tooghulp, instructeurs, secretaris, raad van bestuur,

voorzitter) sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze leden en deelname

aan activiteiten te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunos en heb je het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om

de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere

door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking

van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kunos.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie

van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,

paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren

zo snel mogelijk op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Privacycommissie.

Hoe Kunos persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn

aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kunos.be

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele

beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL)

. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
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Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met login.

Alle medewerkers van Kunos die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het

zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Cookies die Kunos gebruikt

Op de website van Kunos worden geen cookies gebruikt. Er worden dus geen persoons- of

gebruiksgegevens opgeslagen tijdens uw bezoek aan www.kunos.be.


