Privacyverklaring
Lokaal Kilo’s Schuiven hecht waarde aan het beschermen van de privacy van de
persoonlijke en herkenbare gegevens die je aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht je te
melden hoe wij omgaan met jouw gegevens. Hieronder een simpele uitleg over hoe en
wat.

Wat we verzamelen en waarom
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is
met de eisen die de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt.
Alle informatie wordt veilig opgeslagen. Dit doen we door technische, veiligheids- en
organisatorische maatregelen te nemen.

Bezoek je de website van Lokaal Kilo’s Schuiven?
Dit gaat natuurlijk over cookies. Bij LKS gebruiken we verschillende cookies die ervoor
zorgen dat je bezoek aan onze website prettiger en makkelijker wordt. Er kan geen
persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies
worden herleid.
De data worden niet aan derden verstrekt en voor analyse gebruiken wij alleen
geanonimiseerde gegevens. We hebben jouw toestemming nodig om cookies te plaatsen
We vragen je toestemming wanneer je onze website bezoekt. Door op accepteren te
klikken, je bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze
verder te surfen binnen onze website, geef je via een actieve handeling toestemming
voor het plaatsen van functionele cookies.

Functionele cookies
Verhogen het gebruikersgemak. Bijvoorbeeld het onthouden van informatie die je invult
en het herkennen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je
beeldscherm te kunnen weergeven.

Inschrijven nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij de gegevens alleen voor dat doel.
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om
uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog steeds vragen dan kan je ons
mailen.
Wilbert van de Kamp: wilbert@wilpret.nl
Liever bellen?
Ritzo ten Cate: +31 6 51 91 05 98

