
 

Privacy Statement 

Wanneer je je via deze website aanmeldt worden er persoonsgegevens door KIVI gebruikt. 
KIVI (hierna ook: ‘wij’ ‘we’ of ‘ons’) respecteert je privacy als gebruiker van de website en 
gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Bij gebruik van persoonsgegevens handelt 
KIVI daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
andere relevante privacywetgeving. 

Doeleinden 

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door ons gebruikt: 

 om je te informeren omtrent de ontwikkeling van de community.kivi-website; 
 je te e-mailen over community specifieke activiteiten 
 voor het bijhouden van je activiteiten op de community.kivi-website. 

Rechtsgronden 

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Privacy instellingen 

Bij het registreren op de community.kivi-website wordt gevraagd van welke communities je 
lid wilt worden. Op basis van deze keuze zal je geïnformeerd worden over deze specifieke 
communitie(s). 

Tevens krijg je de mogelijkheid een profiel in te vullen. Dit profiel is voor alle deelnemers 
van de community.kivi-website, indien ingelogd, zichtbaar. Aan dit profiel worden ook 
onderwerpen gekoppeld waarvan je hebt aangegeven er in te zijn geïnteresseerd. Door het 
aangeven van deze interessegebieden kunnen deelnemers je op die onderwerpen vinden. 
Ook kunnen op basis van de gedeelde interessegebieden nieuwe communities worden 
gevormd. 

Je persoonlijk profiel kan je altijd zelf aanpassen. Ook kan je je registratie bij de 
community.kivi-site op elk moment beëindigen.  

Doorgifte aan derden 

Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. 

Beveiliging 

KIVI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Personen die namens KIVI handelen en toegang hebben tot je gegevens zijn 
aan geheimhouding gebonden. 



De veiligheid van je persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van je 
logingegevens. Wij verzoeken je dan ook om hier zorgvuldig mee om te gaan en je 
logingegevens niet met anderen te delen. 

Rechten 

Je hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je 
persoonsgegevens, alsmede inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Ook heb je het 
recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en te vervolledigen. Daarnaast kan 
je ons verzoeken om je persoonsgegevens te wissen, kan je je verzetten tegen de 
verwerking van je persoonsgegevens of beperking van de verwerking bedingen. Tot slot heb 
je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt – in bepaalde situaties – 
in een gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere partij over 
te dragen. 
Je kunt je persoonsgegevens en persoonlijke instellingen zelf bekijken en bewerken door in 
te loggen en je accountinstellingen aan te passen. Je kan je eigen account ook verwijderen. 

Als je hierbij hulp nodig heeft of je een van je andere rechten uit wilt oefenen, stuur dan een 
bericht naar info@kivi.nl. Als we niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn op je verzoek 
reageren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of 
beroep bij de rechter in te stellen. 

Bewaartermijn 

We zullen je persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden 
voor verzameling te kunnen uitvoeren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.  

Cookies 

We gebruiken functionele cookies om je bezoek aan onze website te verbeteren. Deze 
cookies controleren of je bent ingelogd wanneer je verschillende pagina’s op onze website 
bezoekt, zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. 

Ook maken we gebruik van Google Analytics om bezoekersaantallen bij te houden en om 
informatie te ontvangen over het gebruik van onze website. Om je persoonlijke gegevens te 
beschermen, hebben we Google Analytics zodanig ingesteld dat je IP-adres niet zichtbaar is 
voor Google. 

Het is mogelijk om bestaande cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. Hoe je dit moet 
instellen hangt echter af van de browser die je gebruikt. Daarom raden we je aan de 
helpfunctie van je browser te raadplegen om de door jou gewenste cookievoorkeuren in te 
stellen. 

Contact 

Als je vragen of klachten heeft over ons Privacy Statement, laat het ons dan weten. Ook als 
je onjuistheden of onvolkomenheden op de community.kivi-website vindt, horen wij dat 
graag van je. Je kunt je bericht sturen naar info@kivi.nl. 

Wijzigingen 

Dit Privacy Statement kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 
De meest actuele versie kan raadplegen op de website. We raden je daarom aan om deze 



verklaring periodiek te raadplegen. 
Laatst gewijzigd op: maart 2022 
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