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Artikel 1 - Identiteit van Stichting Kloffie & Co 
 
Stichting Kloffie & Co 
p.a. Christinastraat 12, 5731 BL Mierlo 
 
T. 06-12509279 
E. info@kloffieco.nl 
 
KvK-nummer: 60799080 
Btw-identificatienummer: 8540.64.448 
Incassant ID: NL88ZZZ607990800000 
 
Artikel 2 - Welke gegevens verwerken wij 
 

 Stichting Kloffie & Co verwerkt van haar leden de volgende persoonsgegevens in het 
klantsysteem; 

o Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 
o Adres, postcode, woonplaats en land 
o Telefoonnummer 
o E-mailadres 
o Het aantal kinderen (wordt enkel en alleen vermeld op de pas, niet in het klantsysteem) 
Wanneer er gekozen wordt voor een doorlopende machtiging verwerken we ook uw; 
o Rekeningnummer (IBAN en BIC (niet voor Nederlandse incasso noodzakelijk)) 
o Naam rekeninghouder 

 Ook van haar vrijwilligers verwerkt Stichting Kloffie & Co bovenstaande gegevens. 
 Stichting Kloffie & Co verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. 

 
Artikel 3 - Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking 
 

 Stichting Kloffie & Co verwerkt uw persoonsgegevens ten aanzien van uw lidmaatschap in 
het digitale klantsysteem MAKS (www.maks.nl).  

 Met MAKS zijn we een verwerkersovereenkomst aan gegaan, waarin afspraken zijn 
gemaakt over gebruik, beheer en beveiliging van consumentendata. 

 Vanuit dit klantsysteem kunnen wij u persoonlijk benaderen met nieuwsbrieven of u 
belangrijke lidmaatschapsinformatie sturen. Dit gebeurt alleen bij actieve leden of 
personen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. (U kunt zich hiervoor 
afmelden via de link in de nieuwsbrief.) 

 Wanneer u kiest voor een doorlopende machtiging, worden uw bankgegevens verwerkt in 
het incassosysteem van de Rabobank. 

 
Artikel 4 - Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens 
 

 Het ontvangen van de benodigde persoonsgegevens, zoals in artikel 2 vermeld, is van 
belang voor de uitvoering en controle van uw lidmaatschap. Het is derhalve ook niet 
mogelijk zonder deze persoonsgegevens een lidmaatschap met ons aan te gaan. 

 
Artikel 5 - Duur van de opslag 
 

 De persoonsgegevens worden in het digitale klantsysteem opgeslagen zolang het 
lidmaatschap loopt.  

 Na opzegging worden uw gegevens direct uit het klantsysteem verwijderd. Het fysieke 
inschrijfformulier wordt tot een jaar na opzegging bewaard.  

 Stukken m.b.t. de financiële administratie (facturen en machtigingen) worden tot 7 jaar 
na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (op grond van de administratieve 
bewaarplicht ex artikel 52 Algemene Wet Rijksbelastingen). 

 
 
 
 



Artikel 6 - Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens 
 

 Alle betrokkenen hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van 
persoonsgegevens. 

 Een verzoek hiervoor kan worden gedaan via de mail info@kloffieco.nl. 
 
Artikel 7 - Meldplicht datalekken 
 

 Stichting Kloffie & Co zal conform artikel 33 AVG de Autoriteit Persoonsgegevens zonder 
onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 72 uur, u in kennis stellen van een inbreuk 
met betrekking tot persoonsgegevens. Tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk met 
betrekking tot persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van u als 
lid. 

 Stichting Kloffie & Co hanteert een datalekkenprotocol om vast te stellen of er sprake is 
van een datalek en of deze moet worden gemeld. Het datalekkenprotocol is op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Artikel 8 - Klacht indienen 
 

 Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt 
dat Stichting Kloffie & Co niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u 
inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent 
over de reactie? Neem dan altijd eerst contact op met Stichting Kloffie & Co. 

 Wanneer u na een gesprek nog niet tevreden bent, dan kunt u naar de rechter gaan. U 
doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) u 
biedt.  
 

Artikel 9 - Vragen? 
 Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@kloffieco.nl. 

Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid periodiek te actualiseren. De nieuwste versie 
wordt gepubliceerd op www.kloffieco.nl. 


