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PRIVACYVERKLARING
PERSOONSGEGEVENS
Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Fanfare Kunst Na Arbeid Ulft (verder KNA genoemd) hecht
dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Hieronder leggen wij je graag uit wanneer en waarom KNA om je persoonsgegevens vraagt. Deze afspraken
gelden voor al onze contacten en voor alle bezoekers van de KNA website www.kna-ulft.nl.
WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
KNA kan haar privacyverklaring op ieder moment wijzigen zonder verdere mededelingen. Wij bevelen je aan
om de privacyverklaring af en toe te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. We
beperken je rechten onder dit privacybeleid niet zonder je uitdrukkelijke toestemming en als de wijzigingen
aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving bijvoorbeeld via e-mail. Je kunt
onze privacyverklaring altijd op de website bekijken op www.kna-ulft.nl/index.php/voorwaarden/
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
KNA kan persoonsgegevens van je verwerken, wanneer je gebruik maakt van de diverse diensten van KNA
en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.KNA.nl aan KNA
verstrekt.
KNA kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN
KNA verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt
en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt
niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan KNA je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit muzikale dienstverlening.
HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BEWAARD
KNA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je
gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met je tot stand komt.
GEGEVENS DELEN MET ANDEREN
KNA verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kna-ulft.nl.
KNA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

COOKIEVERKLARING
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van KNA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je
computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KNA gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
KNA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe
effectief de evtentuele Adwords-advertenties van KNA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De zo verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan
(https://policies.google.com/privacy?hl=nl).
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan KNA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KNA heeft hier geen invloed op. KNA heeft
Google geen toestemming gegeven om via KNA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kna-ulft.nl.
KNA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
BEVEILIGEN
KNA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je
meer informatie wenst over de beveiliging van door KNA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
met KNA op via info@kna-ulft.nl. Het domein http://www.kna-ulft.nl is een website van KNA.
BEREIKBAARHEID
KNA is als volgt te bereiken:
Secretariaatadres:
Neptunus 18
7071 VG Ulft
Repetitiegebouw (geen postadres):
Fr. Daamenstraat 39a
7071 AV Ulft
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40121537
E-mailadres:

info@kna-ulft.nl

COOKIE-INFORMATIE
Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door
je browser (zoals Firefox of Internet Explorer) op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies
kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk
te vermelden dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren.
WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT
KNA maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (o.a. scripts). Door middel van cookies zijn wij in
staat je computer te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om bij te
houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel van je online surfgedrag op te bouwen. Dit profiel
wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, zoals bij ons wellicht bekend, maar
alleen om de werking van de website te optimaliseren.
HOE COOKIES TE VERWIJDEREN
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor
kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig via je browser te verwijderen. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van je browser.
Wij willen je erop wijzen, dat sommige tracking cookies, die adverteerder en website-eigenaren inzicht
geven in jouw interesses, kunnen worden aan- of uitgezet via www.youronlinechoices.eu/nl
bij “Uw instellingen”of www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Je kunt daar ook
aangeven welke bedrijven wel en welke niet jouw surfgedrag mogen vastleggen, analoog aan het Bel-meniet-register voor telefonische marketing. Je kunt dit met een druk op de knop organiseren. De cookies die
je wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kun je aan- of uitzetten via je eigen
browserinstellingen.
COOKIES GEGEVENS INZIEN OF LATEN VERWIJDEREN
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen.
DEZE COOKIES KUNT U AANTREFFEN
Cookie naam:
Google Analytics(_umta,_umtb,_utmc,_utmz)
Opslagperiode: _utma: 2 jaar, _utmb: 30 min, _utmc: sessie, _utmz: 6 maanden
Functie:
Google Analytics cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van
bezoekers op de website met als doel de website verbeteren en beter af te
stemmen op de behoefte van haar bezoekers

