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PRIVACYVERKLARING 
 
Kenchaan Foundation (Kenchaan) respecteert de privacy van haar leden en andere 
bezoekers van haar website. Deze privacyverklaring geeft duidelijke en transparante 
informatie over de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden ervan en de 
mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Wij stellen alles in 
het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 
 
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 
 
GEGEVENSVERWERKING 
Uw persoonsgegevens worden door Kenchaan verwerkt voor de volgende doelen: 
Verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en het organiseren van trails & activiteiten. 
 
GEGEVENSVERZAMELING 
Voor bovenstaande doeleinden kan Kenchaan de volgende persoonsgegevens van u 
opvragen: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, ID-kaart, telefoonnummer 
vast/mobiel, organisatienaam en contactpersoon. Het is ons algemene beleid om alleen 
persoonlijke informatie te verzamelen die u bewust verstrekt. 
 
TOEWIJZING AAN DERDEN 
Kenchaan deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor uitvoering 
van de hiervoor genoemde doeleinden van de persoonsgegevensverwerking en om te 
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
 
OPSLAGPERIODE 
Kenchaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
VEILIGHEID 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. 
 
RECHTEN OP UW GEGEVENS 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te 
nemen via info@kenchaan.com. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs. 
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KLACHTEN 
Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Kenchaan, laat het ons 
dan weten via info@kenchaan.com. 
 
PRIVACY VERKLARING WIJZIGINGEN 
Kenchaan kan deze privacyverklaring wijzigen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u 
op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 
mei 2021. 
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