PRIVACYVERKLARING KOP
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
STICHTING KOP
(Kunstenaars Ontmoetings Plaats)
Hoornwerkstraat 1
4814 AN BREDA
+31 6 636598297
Bewaren van persoonlijke gegevens
KOP registreert persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn door jou aan ons verstrekt of ze
zijn bij je opgevraagd in verband met gebruikmaking van onze diensten. We registreren de
volgende gegevens:
o
o
o
o

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

Wanneer KOP gebruikt maakt van externe diensten zoals freelancers, dan registreren wij ook
de bedrijfsgegevens, te weten:
o
o
o
o

Bedrijfsnaam
KvK-nummer
BTW-nummer
IBAN

KOP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden
o
o
o
o
o
o

Informeren over diensten
Informeren en uitnodigingen activiteiten
Verzenden van nieuwsbrieven en/of mailings
Contact leggen indien KOP gebruik wenst te maken van jouw diensten
Aankopen in de KOPshop
Publicatie op social media

Duur opslag persoonsgegevens
KOP bewaart jouw gegevens zolang jij daar toestemming voor geeft.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Je kan altijd een verzoek indienen om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te
verwijderen. Bij het programma Mailchimp beschik je over de mogelijkheid dit zelf te doen.
Elke nieuwsbrief bevat een footer met een link om je gegevens te wijzigen, of om je uit te
schrijven. Mocht je vragen hebben over jouw gegevens dan kun je mailen naar mail@kop.nu

Veiligheid van persoonsgegevens
KOP bewaart contactgegevens:
o
o
o
o

Lokaal op een beveiligde laptop
Mailchimp voor mailings
In een beveiligde map in Dropbox
Een archief wordt bewaard op een ‘losse’ USB stick

Delen van persoonsgegevens
KOP deelt persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
We willen je er op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om, indien nodig, een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Update van onze privacyverklaring
Het kan zijn dat onze privacyverklaring bijgewerkt moet worden. De laatste versie staat op
onze website, mocht er een wijziging plaatsvinden, dan brengen we je daar uiteraard van op
de hoogte.

