
Privacybeleid Stichting Knopen van de Mantel 
De Stichting Knopen van de Mantel hecht veel waarde aan de bescherming van 
jouw persoonsgegevens. In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. De Stichting Knopen van de Mantel houdt zich in alle gevallen aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

De Stichting Knopen van de Mantel vraagt leden zelf informatie op onze website te zetten. 
Het gaat daarbij om naam en mailadres.  
De informatie wordt niet gedeeld met derden, noch gebruikt voor andere doeleinden dan het 
beantwoorden van vragen en opmerkingen en het sturen van onze digitale nieuwsbrief. De 
verantwoordelijkheid voor het beheer van deze persoonsgegevens ligt bij het bestuur van 
de stichting. 

Nieuwsbrief 

Leden ontvangen een nieuwsbrief waarin zij op de hoogte gebracht worden van onder 
andere nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten. Ontvangers kunnen zich via de nieuwsbrief 
uitschrijven indien zij deze niet meer willen ontvangen. 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van 
jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens. 

Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes 
die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de 
site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website 
(met inbegrip van jouw geanonimiseerd IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal 
jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het 
gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te 
kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze 



website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het 
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 
omschreven. 

Veranderingen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina vind je 
de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 

Vragen 

Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, 
neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens 

Stichting Knopen van de Mantel 
Burg. Wijnandsstraat 8 
6301 AR Valkenburg 

contact@mark-us.info 

Voorzitter 
Monique Biloro 

	


