
Privacy verklaring 

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Amerikaanse Cocker 

Spaniels(VACS) . In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de 

persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. VACS voldoet aan 

de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Verzamelde persoonsgegevens 

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben 

persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. 

VACS verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

VACS verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden 

Het verlenen en factureren van onze diensten: 

  Verzenden van onze nieuwsbrieven 

  Het verstrekken van informatie of aanbiedingen 

Minderjarigen 

VACS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger 

zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij 

raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, 

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 

ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 

neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. 

 

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze leden Alle 

leden sturen wij deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen 

voor het versturen van de mailing. 

Bewaartermijn gegevens en inzage 



Zodra u uw lidmaatschap bij ons beeindigt dan bewaren wij sommige 

gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens 

die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle 

gegevens. 

U heeft het recht om inzage van de gegevens die wij van u hebben.. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de 

penningmeester.  

Gegevens inzien en aanpassen 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van 

uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina.  

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden 

bekendgemaakt op deze pagina. 

 
 


