
Privacyverklaring van: 

Kuvasz Vereniging Nederland (KVN) 
Groeneveltstraat 29 
3882XC Putten 
eigenaar van de website: kuvaszvereniging.nl 

Doel van de Kuvasz Vereniging: 

De rasvereniging heeft als doel fokkers en liefhebbers van de Kuvasz nader tot 
elkaar te brengen. 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerkt de Kuvasz 
Vereniging persoonsgegevens over u? 

KVN bewaart alleen de voor het lidmaatschap noodzakelijke gegevens. Hiermee 
bedoelen we de naam, adres, woonplaats gegevens alsook de contactgegevens 
(telefoonnummers en/of emailadres). En als vanzelfsprekend hebben wij ook een 
financiële administratie waarin wordt bijgehouden wie en wanneer zijn contributie 
voldaan heeft (bankrekeningnummer, IBAN).Deze persoonsgegevens verzamelen wij 
direct bij u. 

KVN zal nooit gegevens met derden delen, anders dan de NAW-gegevens naar 
de Raad van Beheer ten behoeve van het daar lopende lidmaatschap. 

1) Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van kuvaszvereniging.nl is ook voor 
ons belangrijk. Wij vragen in onze contactformulieren alleen de gegevens die voor 
ons nodig zijn om met u in contact te kunnen komen. 

2) Toestemming 

Door de informatie en de diensten op kuvaszvereniging.nl te gebruiken, gaat u 
akkoord met deze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben 
opgenomen. 

3) beeldmateriaal 

KVN  publiceert foto’s van activiteiten op onze site en in ons clubblad, Indien u niet 
wilt dat uw foto daarbij zit, dan kunt u dat te allen tijde kenbaar maken. 

4) Hoelang worden uw gegevens bewaard: 

KVN bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Uw 
persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer 
strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld 
zijn. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na een specifieke periode worden 
verwijderd. 

5) Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 



U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering 
van persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot beperking van een 
verwerking. 

6) Vragen 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van 
KVN en specifiek kuvaszvereniging.nl, kun u ons benaderen via e-mail.  
Ons e-mailadres is secretariaat@kuvaszvereniging.nl. 

7) Monitoren gedrag bezoeker 

kuvaszvereniging.nl maakt geen gebruik van verschillende technieken om bij te 
houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en 
welke pagina’s worden bezocht.  
 
8) Gebruik van cookies 

kuvaszvereniging.nl plaatst geen cookies bij bezoekers.  

 


