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Inleiding 
Stichting Vrienden van KAP hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy. Dit betekent 
dat wij met aandacht voor uw gegevens zorgen. We verzamelen wel uw 
persoonsgegevens, maar alleen als dat echt nodig is voor het realiseren van de 
doelstellingen van de stichting. Ook zorgen wij dat deze informatie niet zonder 
toestemming door derden is in te zien. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Vrienden van KAP 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 
- Betaalgegevens 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 

Stichting Vrienden van KAP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het verzenden van Vriendenbrieven. 
- Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten, zoals de jaarlijkse  
   stamppotmaaltijd e.d. 
- U te informeren over wijzigingen van onze stichting. 
- Het verwerken van donaties, giften en andere bijdragen. 
 



Voor het vermelden van persoonsgegevens en plaatsing van foto's op de website 
vragen wij toestemming, tenzij deze toestemming verondersteld mag worden. 

Wilt u liever geen uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daar te 
allen tijde voor afmelden. Bent u abonnee op onze Vriendenbrief, dan kunt u zich 
daar elk moment voor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Vrienden van KAP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Vrienden van KAP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Vrienden van KAP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Daartoe kunt u een verzoek sturen naar info@kapkitale.com waarna zo 
snel mogelijk op uw verzoek zal worden gereageerd. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Vrienden van KAP 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 dat er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@kapkitale.com 

Wijzigingen 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de 
Privacyverklaring is steeds te vinden op de website. 
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