Privacybeleid MKB Deventer
MKB Deventer respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar informatedragers, zoals
de website en digitale nieuwsbrief en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informate die
ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze actviteiten of lid wilt worden, kunnen wij u vragen
om ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om
de desbetrefende actviteit goed uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op
beveiligde servers of die van een derde partj. 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, vernietging, beschadiging of tegen elke vorm van
onrechtmatg 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 desbetrefende
situate relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De informate wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde
partj. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informate voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informate wordt niet met derden gedeeld. In sommige gevallen kan de informate intern gedeeld
worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren en misbruik door derden te voorkomen.
Aanpassing persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informate 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.
Vragen en feedback
We controleren en monitoren ons privacybeleid regelmatg en zullen het zo
nodig - binnen de wetelijke grenzen - aanpassen. Als u vragen heef over ons privacybeleid, kunt u
contact met ons opnemen:
MKB Deventer
Zutphenseweg 6 7418 AJ Deventer 0570 758 021
info@mkbdeventer.nl

