Privacyverklaring Collage Kunstcentrum
Collage Kunstcentrum is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij
stimuleren, organiseren, coördineren en initiëren activiteiten op het gebied van
beeldende vorming en vrije expressie, met een educatief en recreatief dan wel
sociaal cultureel karakter.
Onze adresgegevens:
Stichting Collage Hoevelaken, Postbus 103, 3870 CC Hoevelaken
Zuiderinslag 4b te Hoevelaken.
Telefoon 033-2534738 /06-47014492
www.collage-hoevelaken.nl
info@hoevelaken.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het inschrijven van een cursus laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande
gegevens.
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adres
woonplaats
e-mailadres
geboortedatum
informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het
contactformulier
telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden:
• Om de docenten op te laten weten wie zijn/haar cursus wil volgen
• Om te kunnen communiceren door middel van de elektronische nieuwsbrief
• Om u op de hoogte te stellen van cursussen die in uw interessegebied liggen
• Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
• Om bij calamiteiten het thuisfront te kunnen bereiken
• Om financiële handelingen te kunnen doen
• Om PR-activiteiten uit te voeren

Ontvangers van uw gegevens
Het bestuur van Collage Kunstcentrum ontvangt uw gegevens. De secretaris stuurt
uw gegevens naar desbetreffende docent. Het bestuurslid voor PR gebruikt

gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief. Bestuurslid accommodatie gebruikt
gegevens bij eventuele calamiteiten. De voorzitter gebruikt de gegevens om een
beeld te krijgen van de algemene organisatie.
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de docent waar u de cursus bij
wilt volgen. En indien deze uitvalt aan zijn/haar vervanger. Wanneer wij uw gegevens
verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.
Ook ontvangt de website gegevens van u en laat wat achter (cookies) op uw
computer om de website goed te laten lopen.
De gegevens worden 5 jaar na het volgen van een cursus verwijderd.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de
politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn
wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, dan kunt u hiervoor per mail
een bericht sturen aan info@collage-hoevelaken.nl. Binnen 2 maanden zal het
verzoek verwerkt worden.
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze indienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming
voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de
hoogte bent van wijzigingen.

