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Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy reglement. 
 
Contactgegevens: 
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 
Postbus 99 
6400 AA HEERLEN 
T 06 – 24577287 
I www.smkk.nl 
E info@smkk.nl  
 
 
 
Persoonsgegevens 
SMKK verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en het toezenden van 
onze nieuwsbrief Vlugschrift. 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 
 

• Voornaam en/of voorletter 

• Achternaam 

• Adres, PC en Woonplaats 

• Telefoonnummer 

• Email  
 
 
Wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of activiteiten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over 
(website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 
ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van 
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming.  
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smkk.nl . Dan verwijderen wij deze 
informatie.  
 
 
Doel verwerking persoonsgegevens 
SMKK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het toezenden van onze nieuwsbrief VLUGSCHRIFT 

• Het toezenden van activiteiten (mede) georganiseerd door SMKK 

• U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• U informatie te kunnen verstrekken over actualiteiten m.b.t. onze dienstverlening.  
 
 
 
 

http://www.smkk.nl/
mailto:info@smkk.nl
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Geautomatiseerde besluitvorming 
 
SMKK neemt niet op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van de stichting 
SMKK) tussen zit.  
 
 
Bewaren persoonsgegevens 
SMKK bewaart de gegevens tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op toezending van informatie van 
onze organisatie.  
 
 
Delen van persoonsgegevens met  derden 
SMKK verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden mits er een verwerkingsovereenkomst is 
afgesloten EN indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten.  
 
 
Cookies  
SMKK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen over verwijderen 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMKK.  
Uw verzoek tot inzien, correctie of verwijdering kunt u sturen naar: info@smkk.nl  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine 
readable zone: Dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de 
achterkant van een ID-kaart), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
SMKK reageert zo spoedig mogelijk op uw verzoek; doch uiterlijk binnen 4 weken.  
 
SMKK neemt de bescherming  van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan met ons contact op.  
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