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__________________________________________________________________________
De Grote Beer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van De Grote
Beer.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:
*
voor- en achternaam
*
adresgegevens
*
telefoonnummer(s)
*
e-mail adres
*
eventueel bijzondere gegevens van uw kind
Waarom hebben we deze gegevens nodig?
*
zodat we telefonisch of schriftelijk contact kunnen opnemen met u
*
we hebben deze nodig om de met u gesloten overeenkomst na te komen
*
we aan eventuele wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (bijv. gegevens
verstrekken aan de belastingdienst)
Hoe lang bewaren we gegevens?
De Grot Beer bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor uw
gegevens worden verzameld te realiseren of dan vanuit een wettelijke verplichting nodig is.
Daarna worden je gegevens verwijderd.
Mocht er geen overeenkomst tot stand komen dan worden uw gegevens direct verwijderd.
Delen met anderen
De Grote Beer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens alleen verstrekken
als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarvoor kunt u een verzoek tot inzage mailen naar info@kdvdegrotebeer.nl
De Grote Beer zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, reageren
Beveiligen
De Grote Beer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van De Grote Beer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen.
Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik neem dan contact op met De Grote Beer.

