Privacybeleid MKB Deventer
MKB Deventer respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar informatiedragers, zoals
de website en digitale nieuwsbrief en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die ons
wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten of lid wilt worden van de vereniging, kunnen
wij u vragen om ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om
de desbetreffende activiteit goed uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op
beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij doen ons uiterste best om de gegevens die we
hebben verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen elke vorm van
onrechtmatig gebruik.
Communicatie
Wanneer u een e-mail naar ons stuurt of anderszins met ons communiceert, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In sommige gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van uw
persoonsgegevens. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren en misbruik door derden te voorkomen. Al onze systemen zijn alleen toegankelijk door
middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Aanpassing persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen gegevens/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te
melden.
Aanpassen/verwijderen persoonlijke gegevens
Als u uw gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, of uw lidmaatschap wilt
beëindigen, kunt u contact met ons opnemen. Zie daarvoor de onderstaande contactgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Website
Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door
u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een evenement. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven,
in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
de website van MKB Deventer zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een digitale nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over projecten,
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich per direct
kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Vragen en feedback
We controleren en monitoren ons privacybeleid regelmatig en zullen het zo nodig - binnen de
wettelijke grenzen - aanpassen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen:
MKB Deventer
Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer
0570 758 021
info@mkbdeventer.nl

