SENIOREN KAMPEER CLUB
Privacyverklaring (www.seniorenkampeerclub.nl).
Uw privacy
De Senioren Kampeer Club, kortweg de SKC genoemd verklaart hierdoor dat de persoonlijke gegevens van leden en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
behandeld. De SKC houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Identiteit.
De SKC is de verantwoordelijke voor deze website, zij is gevestigd te Hilversum en is
bereikbaar via de website knop Info.
Doel van de website.
Deze website is gecreëerd om door middel van informatieverschaffing niet-leden te
informeren over de Senioren Kampeer Club en leden te ondersteunen met informatie op
het gebied van reizen en activiteiten.
Verwerking van persoonsgegevens.
1) De SKC legt van bezoekers op het openbare gedeelte van de Website alleen persoonsgegevens vast indien men zich aanmeldt voor een lidmaatschap of indien men anderszins
contact heeft met de SKC.
2) De SKC legt, indien hij of zij daar mee akkoord gaat, bij de aanmelding van een lid de
inloggegevens vast in het kader van het regelen van de toegang tot het afgeschermde
gedeelte van de SKC-website.
3) Leden hebben de mogelijkheid om hun persoonsgegevens uit te breiden in het
onderdeel Persoonsgegevens, dit onderdeel is beveiligd en is voor derden niet toegankelijk m.u.v. de Ledenadministrateur en bij eventuele calamiteiten de Webmasters.
4) Persoonsgegevens kunnen, indien van toepassing, worden geregistreerd bij gebruik
maken en/of deelnemen van en aan website activiteiten of indien men anderszins contact
heeft met de SKC.
5) De SKC gebruikt inloggegevens om leden te kunnen informeren over reizen, activiteiten en clubnieuws op grond van hun SKC Lidmaatschap.
6) Indien u geen prijs (meer) stelt op toegang tot het afgeschermde gedeelte van de SKC
website, dan kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een emailbericht te
sturen naar de ledenadministrateur van de SKC via de knop Info op de website onder
vermelding van uw naam, emailadres en lidmaatschapsnummer.
Klikgedrag.
Op de website van de SKC wordt d.m.v. een bezoekmenu en een teller het aantal ingelogde leden van het afgeschermde gedeelte van de website bijgehouden. Dit aantal is
voor een ieder zichtbaar op de website. Door de SKC worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en/of gebruikt.
Gebruik van cookies.
De SKC maakt bij het gebruik maken van de website gebruik van cookies. Dit is een klein
bestandje die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie
van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om
het gebruik van de SKC website voor u gemakkelijker te maken.
SKC website en externe bronnen.
Op de website van de SKC treft u externe bronnen aan. De SKC draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees
hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
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Vragen.
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan de
secretaris van de SKC via de knop Info.
Wijzigingen.
De SKC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring voor het privacybeleid van de SKC.
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