
 

Privacyverklaring 

 

Toepasselijkheid 

Deze Privacyverklaring Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact is van kracht voor de 

verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door 

Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact in verband met onze dienstverlening en deze 

website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden 

van deze Privacyverklaring. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens? 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact (gevestigd te Enschede, KvK-nummer 

40076805) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle 

verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de diensten en website van de 

Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact. 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens? 

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of 

onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze 

persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden: 

1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over diensten van Fact; 

2. je deelname aan het evenement Enschedays te verwerken; 

3. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren; 

4. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren; 

5. het communiceren met betrokkenen; 

 6. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en 

handhaving van onze overeenkomsten; 

7. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens 

worden verzameld. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– E-mailadres 

– Geboortedatum 



 

– Geslacht 

– Telefoonnummer 

– Dieetwensen of allergiën 

– E-mailadres 

– Huidige school of instelling 

– Huidige klas 

– Instelling waar je gaat studeren 

– Studie die je aan deze instelling zal volgen 

– Hoe je Enschedays kent 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact bewaart uw persoonsgegevens niet langer 

dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact verstrekt uitsluitend persoongevens anoniem 

aan derden voor statistische doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Persoonlijke informatie zal niet worden verkocht aan derden, noch zal deze informatie 

worden toegevoegd aan bulk e-mail lijsten. 

Beeldmateriaal 

Bij deelname aan het evenement Enschedays gaat de deelnemer ermee akkoord dat er 

beeldmateriaal van de deelnemer gemaakt kunnen worden. Het beeldmateriaal wat tijdens 

het evenement door de organisatie van Enschedays wordt gemaakt, zal alleen gebruikt 

worden voor publicatie doeleinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de 

Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 

door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@pkvvfact.nl. 

 

 

 



 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact neemt de bescherming van uw gegevens 

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op met ons via bestuur@pkvvfact.nl. 

Wijzigingen 

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden gecommuniceerd via deze website. 

Wijzigingen zullen geen betrekking hebben op eerder verzonden persoonlijke informatie. 

Indien je nog vragen hebt over onze Privacyverklaring , kun je ons bereiken via 

bestuur@pkvvfact.nl 


