Privacyverklaring van Stichting Cultuurverbinders
Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze deelnemers aan activiteiten.
Wij bieden aan om via email een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke
gegevens.
Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee
zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u
verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij
denken aan de volgende producten/diensten:
•
•

Tickets voor evenementen;
Deelnemerslijsten;

•
•
•
•

Nieuwsbrief;
Persberichten, verslagen/recensies van het evenementen;
Mailingslist;
Foto’s, film en geluidsfragmenten van optredens bij evenementen ten bate van website en
andere public relations.

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U
kunt denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:
•
•
•

•
•
•

Een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een
evenement);
De overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails met
betrekking tot het evenement);
Te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze mailingen) en deze
informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen
stemmen;
U in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken;
Marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de
algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij
vragen u dan uw toestemming. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via een e-mail aan:
info@cultuurverbinders.nl.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
Als u gedurende vijf jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons
heeft afgenomen of onze website heeft bezocht, verloopt de bewaartermijn. Als u hebt laten weten
nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u
zich afmeldt. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit
onze systemen.
Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij delen uw gegevens niet met derden,
Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.
Wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan
kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan ons via:
info@cultuurverbinders.nl.
Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website
met regelmaat te controleren.
Onze gegevens
Stichting Cultuurverbinders
Contact
Treslonglaan 112
2548 RP Den Haag
Tel.: 06-15327768
E-mail: info@cultuurverbinders.nl
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