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Privacy statement 

Uw privacy 
S.K.N.W.K. is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor 

haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy-beleid heldere en transparante informatie geven 

over de wijze waarop S.K.N.W.K. persoonsgegevens verwerkt van leden, donateurs, sponsoren en 

bezoekers van onze website. 

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, donateurs, sponsoren en bezoekers van onze website 

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor S.K.N.W.K. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt S.K.N.W.K. persoonsgegevens van u: 

• Wanneer u een S.K.N.W.K.-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over 

lidmaatschapsaangelegenheden; 

• Wanneer u contact heeft met S.K.N.W.K.. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder 

verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, een digitaal contactformulier invult,  

gebruik maakt van onze (mobiele) website inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven 

of ons via social media benadert; 

• Voor interne analyses voor procesverbetering; 

• Om leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door 

campagnes via social media. 

Nieuwsbrieven 
S.K.N.W.K. maakt gebruikt van nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het 

verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken 

door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink of door een e-mail te sturen naar 

privacy@sknwk.nl 

Recht van verzet  
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over S.K.N.W.K., dan kunt u een e-mail sturen aan 

ons via privacy@sknwk.nl 

Gebruik van persoonsgegevens door derden 
S.K.N.W.K. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, 

charitatieve of ideële doeleinden. 
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Social Media 
S.K.N.W.K. gaat graag, via het web en (eigen) social media-kanalen, in dialoog met leden, donateurs, 

sponsoren en bezoekers van onze website over haar organisatie en activiteiten. Het doel is om nuttige 

en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te 

beantwoorden. S.K.N.W.K. volgt actief hiervoor het internet en social media-kanalen, zoals Facebook, 

Twitter en blogs. S.K.N.W.K. is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door 

andere deelnemers aan zijn social media-kanalen of de content op zijn social media-kanalen. Indien u 

vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met S.K.N.W.K. via privacy@sknwk.nl 

Gebruik van cookies  
S.K.N.W.K. maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Dit is een klein 

eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in 

de sessie van uw browser staat.  

In ons Cookie statement (hieronder) leest u alles over het gebruik van cookies door S.K.N.W.K. 

Website van S.K.N.W.K. en andere websites 
Op de website van S.K.N.W.K. treft u een aantal links aan naar andere websites. S.K.N.W.K. kan echter 

geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. 

Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Meldpunt kwetsbaarheden 
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze 

kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen 

verbeteren. Wij ontvangen graag uw melding via privacy@sknwk.nl 
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Cookie Statement 
Wanneer u de website www.sknwk.nl bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst. 

Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw 

computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. 

Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. 

Cookies voor de statistieken (Google Analytics) 
Op www.sknwk.nl worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden (Google Analytics). Dit geeft 

ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van hoeveel mensen de verschillende 

onderdelen van onze website bezoeken, met als doel onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te 

maken. 

Informatie die S.K.N.W.K. kan vergaren: 

• Het Internet Protocol adres (IP-adres) van de bezoeker 

• De browserversie en het besturingssysteem van de computer, welke door de bezoeker 

gebruikt worden 

• Het aantal links waarop de bezoeker klikt binnen de website 

• Het land waar vandaan de bezoeker toegang heeft gezocht tot de website 

• De datum en tijd van het bezoek van de bezoeker 

• De naam van de Internet Service Provider (ISP) van de bezoeker 

• De website waar de bezoeker vandaan kwam, voor het bezoek aan www.sknwk.nl 

• De pagina’s die de bezoeker heeft bekeken op de site 

We maken gebruik van statistieken om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarbij worden de 

gegevens anoniem opgeslagen en niet gekoppeld aan u als gebruiker. S.K.N.W.K. weet  niet (en heeft 

geen interesse in) de identiteit van de bezoekers van www.sknwk.nl !! 

De code welke wij hiervoor gebruiken is door Google aangeleverd. Deze code plaatst onder meer 

cookies onder de naam Google Analytics. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig 

kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Sociale media 
Op www.sknwk.nl zijn knoppen opgenomen om informatie te kunnen delen via sociale netwerken. 

Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. 

Deze code plaatst onder meer cookies onder de namen Facebook DoubleClick, Facebook Impressions, 

Facebook Connect, Twitter Button, Twitter Syndication etc. Leest u de privacyverklaring van deze 

sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens 

doen die zij met deze code verwerken. 
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Verwijder cookies 
Als u niet wilt dat wij cookies plaatsen, kunt u de cookies in uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc.) uitschakelen. Dit kan de bruikbaarheid van onze 

website aanzienlijk verminderen! Hoe u de cookies kunt uitschakelen, kunt u op internet vinden op de 

supportpagina van de desbetreffende internetbrowser. 

Vragen 
Heeft u vragen over het cookiebeleid van S.K.N.W.K. of over uw privacy? Stuur een email naar 

privacy@sknwk.nl 

Wijzigingen  
S.K.N.W.K. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. 

Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. 

Indien S.K.N.W.K. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop 

S.K.N.W.K. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op 

onze website of in nieuwsbrieven. 

 

Nieuwerkerk, mei 2018 
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