Privacyverklaring N.V.M.C.Z.
In deze privacyverklaring legt de N.V.M.C.Z. (Nederlandse Vereniging voor Mamma
Care Zorg) uit welke persoonsgegevens deze branchevereniging verzamelt en
verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het
cookiebeleid is.
N.V.M.C.Z., gevestigd aan Haaksbergerstraat 332 A te Enschede, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
NVMCZ
https: www.nvmcz.nl
p/a Haaksbergerstraat 332 A te Enschede
info@nvmcz.nl
Algemeen:
De N.V.M.C.Z. respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, haar
(potentiële) leden en klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens
die aan de N.V.M.C.Z. worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht,
verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van
N.V.M.C.Z. te maken hebben. De N.V.M.C.Z. houdt zich in alle gevallen aan de eisen
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
N.V.C.M.Z. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht?

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
N.V.C.M.Z. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Afhandeling van betalingen
Cookies
De website van de N.V.C.M.Z. maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer,
tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de
website van de N.V.M.C.Z. beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze
cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.
Beveiliging
De website van de N.V.M.C.Z. is beveiligd met een SSL-certificaat. Uw gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan
derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst met de N.V.M.C.Z. of indien dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
N.V.C.M.Z. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
--

